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RESUMO
No momento em que se discuti tanto sobre a liberdade feminina e a igualdade entre os gêneros, é possível perceber
que a participação feminina em seu contexto histórico no Brasil era marginalizada, oprimida e em sua grande maioria
restrita as funções do lar. É necessário entender que eram outros tempos, outros conceitos. Embora saibamos das
exceções, tratarei nesse trabalho uma breve discussão sobre a mulher na educação brasileira, como o campo da
história cultural contribuiu para o alargamento das produções de trajetórias e a contribuição da professora e intelectual
Ofenísia Soares Freire na Academia Sergipana de letras. Acredito que ela foi uma das exceções, como mulher,
professora, militante política e intelectual da Academia.
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ABSTRACT
Actually, it has been discussing a lot about womens’ freedom and equality between genders, it is possible to notice that
female participation in its historical context in Brazil was marginalized, oppressed and mostly restricted to housework
activities. It is necessary to understand that those were different times, other concepts. Although we know of exceptions,
I will discuss in this paper a brief discussion on women in the Brazilian education as well as the field of cultural history
contributed to the enlargement of the trajectories of productions the contribution of the teacher and intellectual Ofenísia
Soares Freire in the letter Sergipana Academy. I believe she was one of the exceptions, as a woman, teacher, political
activist and intellectual Academy.
 
Keywords: Sergipana Acadeny of letters. Ofenísia Soares Freire. Trajectory
   

Feitos dos navegantes portugueses,
 Rasgando “mares nunca dantes navegados”,
 Enfrentando o “gigante Adamastor”,
Integrando mitos, lendas e história.
Reunindo deusas, deuses, ninfas e rainhas.
Em “Presença Feminina em Os Lusíadas” de Camões.
(Maria Lígia Pina)
 
A nossa proposta nesse estudo é destacar a participação da professora e intelectual Ofenísia Soares Freire na
Academia Sergipana de Letras, observando de forma breve os caminhos que a levaram à cadeira 16 da Academia.
Assim, buscar destacar sua formação, suas produções e, sobretudo o livro “Presença feminina em os Lusíadas” lançado
no mesmo dia da sua posse na academia da década de 80.
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O fragmento acima é uma homenagem ao centenário de nascimento de Ofenísia Soares Freire, uma mulher do seu
tempo, vocacionada a exercer o magistério, e com apenas 11 anos de idade sai do interior, da cidade de Estância/SE
vai estudar no Colégio Interno Senhora Santana em Aracaju em 1925, conclui o estudo primário e entra na Escola
Normal Rui Barbosa, onde só sai diplomada normalista em 1930.  Certa da sua vocação, Ofenísia optou seguir o
caminho inverso de muitas mulheres da época, formou-se professora e foi exercer com orgulho sua profissão. Sempre
engajada nos movimentos, via na juventude um ideal de democracia, mesmo nos anos de repressão da Ditadura
brasileira, lá estava ela, apoiando a mocidade. Ofenísia Soares Freire foi professora, militante política e intelectual
sergipana.  
O surgimento da Nova História (na década de 1929 na França) foi um fator inovador para as concepções historiográficas
ao pensar a história através do cotidiano de um povo, considerando suas manifestações como representantes da
história cultural. Segundo Eclea Bosi (2003, p. 15) “A história, que se apóia unicamente em documentos oficiais, não
pode dar conta das paixões individuais que se escondem atrás dos episódios”
No Brasil os estudos biográficos tomam gosto a partir dos anos 80 do século XX, compondo um cenário de
possibilidades de contar a trajetória de vida não apenas dos grandes nomes, mas de personagens obscuros, menores
ou que fazem parte do cenário local. Ou seja, uma biografia que dialogue com o contexto social, cultural e político
buscando encontrar os silêncios da história.
Dentro de um contexto histórico patriarcal que a mulher em suas faculdades mentais possuía uma fragilidade
comparada ao homem, o fator biológico a impedia de sair do casulo, sendo podada ao direito de estudar e escolher sua
profissão. Segundo Arilda Inês (2000, p.79) sobre a educação na Colônia brasileira “A instrução era reservada aos
filhos/homens dos indígenas e dos colonos”.
Os caminhos avançam no período imperial e pouco se muda em relação à participação feminina. A partir do decreto
imperial para a criação de escolas de primeiras letras em todas as cidades, a mulher adquiriu o direito legal à educação
pública. As escolas Normais começam a surgir em 1830 no Brasil e fortificará na segunda metade do século XIX.
Com uma educação sem distinção, fortalece a Escola Normal no século XX, e compõe um novo cenário para o corpo
docente, a profissionalização de professoras. Se antes o caminho docente ficava restrito aos homens, novos olhares
para a profissão vão privilegiar a mulher por longos tempos.
Apesar dessa crescente, a mulher nos campos acadêmicos passou por grandes transformações com o movimento
feminista ocorrido nos Estados Unidos. A década de 60 corresponde o nascimento do campo de pesquisa “história das
mulheres”, influenciado pelas feministas, que reivindicam a história da mulher não como oprimida, mas como heroína,
que faz sua própria história. No final dos anos 70 esse caminho de “redescoberta” da temática mulher, reacende e
reafirma a importância dos estudos. Um “movimento” importante que faz aumentar o interesse não só da própria
produção sobre mulher, mas de produções feitas por homens sobre mulheres.
Dentro dessa perspectiva, o estudo tem como objetivo destacar a educação feminina no Brasil; compreender como o
campo da história cultural contribuiu para o alargamento das produções de trajetórias; destacar a relevância da
professora e intelectual sergipana Ofenísia Soares Freire na Academia Sergipana de Letras.
 
EDUCAÇÃO FEMININA NO BRASIL
 
A partir da década de 60 nos Estados Unidos, através do movimento feminista e dos Direitos civis através das políticas
do governo colocou em destaque o potencial da mulher. Com isso percebe-se um comportamento elaborado pelos
norte-americanos da política de igualdade, do estímulo da capacidade feminina dentro e fora da academia.
 
Parece não haver mais dúvida de que a história das mulheres é uma prática estabelecida em muitas partes do mundo.
Embora a situação dos Estados Unidos seja única pelo fato de a história das mulheres ter atingido presença visível e
influente na academia. (SCOTT, 1992, p. 63-64)
 
Dentro desse conceito, a mulher ganha o espaço acadêmico com mais freqüência, e esse novo conceito chega ao Brasil
nos anos 70 como um desejo de “reativação” da mulher no campo intelectual e na educação.
Se pensarmos no caso do Brasil e sua questão histórica, a participação da mulher foi composta por caminhos áridos.
Segundo Arilda Ribeiro (2000, p. 79) “Durante 322 anos – de 1500 a 1822 período em que o Brasil foi colônia de
Portugal, a educação feminina ficou geralmente restrita aos cuidados com a casa, o marido e os filhos.
No período de colonização, expansão e crescimento econômico, a mulher servia para procriar e aumentar a população.
Apenas na segunda década do século XVII surgiram no Brasil conventos e com eles a possibilidade de mulheres,
muitas vocacionadas, ou criadas para a vida religiosa, viam no convento a oportunidade de ler e escrever.
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Muitas “vocações” religiosas eram decididas pelo pai, ou porque ter filha em convento significava ostentar certa posição
social, ou porque no convento a filha não herdaria o que se destinava ao filho varão, ou porque, finalmente a filha
recolhida como religiosa seria a proclamação pública da religiosidade da família. (ARAÚJO, 2013, p. 68)
 
No século XIX no Brasil é possível ver alguns passos em direção a “igualdade” entre os gêneros, quando em 1827 uma
lei imperial instituiu a criação de escolas de primeiras letras para todos os cidadãos livres, com isso, a mulher adquiriu o
direito à educação. Quando falo em igualdade, refiro-me ao direito a estudar, antes restrita aos homens.
Em passos curtos, porém significante, começaram a surgir as Escolas Normais no Brasil em 1830 com a necessidade e
a preocupação de formar profissionais para ensinar. Segundo Guacira Lopes (2013, p. 448) “o abandono da educação
nas províncias brasileiras desde o império, viu-se a necessidade de formar mestres e mestras como formação. Assim,
em meados do século XIX em algumas cidades do país começaram a serem criadas as primeiras escolas normais para
formação docente. Foram criadas salas separadas para meninos e meninas e em alguns casos em turnos diferentes.
Com essa separação surgia uma nova resistência a mulher profissionalizante, pois existiam críticas que a mulher não
tinha capacidade de educar crianças. Hoje o que parece tão natural e tão presente foi posto em dúvida no século XIX.
 
Outras vozes surgiam para argumentar na direção oposta. Afirmavam que as mulheres tinham “por natureza” uma
inclinação para o trato com as crianças, que ela eram as primeiras e “naturais educadoras”, portanto nada mais
adequado do que lhes confiar a educação escolar dos pequenos. (LOURO, 2013, p. 450)
 
Com o crescimento de Escolas Normais em várias regiões brasileiras, em Sergipe chega em 1877. Em 1901 a Escola
Normal passou a ser mista, mas já se percebia o número crescente de mulheres estudantes, sobretudo na década de
30 do século XX.
As Escolas Normais construíram um espaço de influência social e foi responsável pelo número de mulheres que se
matriculavam e que saíam aptas para exercer o magistério. Uma profissão que foi aceita pela sociedade e permitia uma
liberdade feminina de conquistar sua profissão e sua independência econômica.
Assim, as professoras e normalistas foram sendo claramente modelos como educadoras e como profissionais do
ensino. A professora e intelectual Ofenísia Soares Freire, objeto de estudo desse trabalho foi aluna da Escola Normal
Rui Barbosa, em Aracaju, onde diplomou-se  normalista em 1930.
A professora Ligia Pina, sergipana, professora, historiadora, poetisa, imortal da Academia Sergipana de Letras escreveu
na década de 90 o livro “A mulher na história” e nos mostra algumas das mulheres nascidas a partir da segunda década
do século XX que se destacaram em vários campos do cenário sergipano. A professora Ligia trás a mulher no centro
das discussões e destaca a discriminação em diversos momentos da história. Analisa a importância da mulher em seus
vários campos de atuação, se posiciona contra a opressão “machista” e acredita na força dessas discussões dentro e
fora da academia para fortalecer a história feminina.
Segundo Joan Scott (1992, p. 80) “A nova identidade da mulher na Academia denunciava uma experiência
compartilhada de discriminação com base na diferença sexual”. O autor destaca que há diferenças entre historiadores e
historiadoras até nas oportunidades profissionais. Essa disputa entre os sujeitos é uma discussão atual não só no
campo da Academia, mas em outros campos sociais. A luta feminista continua na busca de uma identidade própria, sem
o acirramento entre os gêneros, mas pelas competências.
A década de 80 afirma o conceito de mulher em sua plenitude, uma universalização que reconstrói novos espaços
dando lugar à mulher capaz de corrigir a história através dos avanços e da presença cada vez mais presente nos
diversos segmentos. Não anula sua história, mas elucida e destaca os grandes momentos das mulheres, aquelas que
desafiaram os “padrões” da época para compor sua própria história, pagando o preço que fosse em prol da “liberdade”.
 
O CAMPO DA HISTÓRIA
 
O surgimento da Nova História (na década de 1929 na França) foi um fator inovador para as concepções historiográficas
ao pensar a história através do cotidiano de um povo, considerando suas manifestações como representantes da cultura
popular.
 
Na França, a École des Annales, reunida em torno da revista fundada por Marc Bloch, dedicou-se ao desmatamento das
zonas vizinhas a essa clareira de acordo com esses pioneiros, a historiografia tradicional estudava, com demasiada
exclusividade, os grandes eventos desde sempre reconhecidos como tal; fazia “história- tratados- e - batalhas. (VEYNE,

01/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/eis_as_minhas_joias_eis_as_minhas_unicas_obras_ofenisia_soares_fr.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.3-7,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



1998, p.29)
 
Sendo assim, de acordo com essas novas idéias, os fatos históricos trilharam caminhos diferentes, respeitando os
critérios metodológicos que a história nova acreditava, buscando o alargamento das fontes de pesquisas. Esse
movimento foi relevante para desmistificar aquela história tradicional, restrita aos grandes homens e fatos, que abria
mão das ações humanas. Essa primeira geração dos Annales foi fundamental para abrir um diálogo que justifique a
ampliação e novos olhares na construção da história.
 
Devemos, por isso, mudar de perspectiva e considerar que toda história, qualquer que seja, econômica ou social,
demográfica ou política, é cultural, na medida em que todos os gestos, todas as condutas, todos os fenômenos
objetivamente mensuráveis sempre são o resultado das significações que os indivíduos atribuem às coisas, às palavras
e às ações. (CHARTIER, 2009, p. 33)
 
Partindo da concepção de Veyne (sobre a importância da Nova história cultural) a História da Educação no Brasil
também se motivou na efervescência da liberdade das fontes e dos métodos de pesquisa abordados pelo movimento,
fato esse que foi de grande relevância para as produções de pesquisa educacionais, antes “restritas” as fontes oficiais,
documentações e leis.
Com essa nova forma de pensar a história, os estudos de trajetória de vida também cresceram e buscaram recuperar os
anônimos da história. Há muito tempo o tema biografia se viu desassociada da história por ser considerado um estado
literário, por não obedecer ao caráter da investigação que é próprio da história e do ofício do historiador.  Durante o
século XIX com forte influência do positivismo as produções históricas estavam voltadas para a personificação dos
grandes homens da história, políticos, militares. O próprio estudo biográfico, história de vida ou trajetória de vida (use o
termo desejado) vislumbrava os heróis da história e isso era uma compreensão da época.
A década de 80 foi influenciada pelos estudos franceses e com isso um forte retorno aos estudos sobre biografia
começa a compor espaços brasileiros e sem aquela pressão do conceito positivista pautado numa verdade absoluta. O
historiador de biografia por sua vez estará munido de “ferramentas” metodológicas que lhe darão caminhos para uma
melhor investigação do objeto e o “trato” com os documentos.
Os novos interesses em estudar os “vencidos”, os “excluídos” os considerados como minorias na sociedade como
(negros, mulheres, homossexuais) se distancia da hegemonia marxista da década de 50 (por exemplo) acompanhando
as novas formas de compreender a história através do “povo”.
O estudo de trajetória de vida tem como finalidade, não apenas narrar sobre uma pessoa, é também sobre uma época,
sobre uma sociedade que foi vivida Ou seja, uma biografia que dialogue com o contexto social, cultural e político
buscando encontrar os silêncios da história e suas memórias
No contexto da memória, o trabalho de Ecléa Bosi nos mostra através de suas experiências a importância de
testemunhar o passado através da memória dos velhos. Sendo assim, entende-se que a história não deve ficar
unicamente apoiada em documentos oficiais, pois rememorar o passado através de depoimentos biográficos é um
re-conhecimento para a sociedade. Ainda segundo Ecleia Bosi (2003, p. 15) “Uma história de vida não é feita para ser
arquivada ou guardada numa gaveta como coisa, mas existe para transformar a cidade onde ela floresceu”.
 
OFENÍSIA SOARES FREIRE: IMORTAL NA ACADEMIA SERGIPANA DE LETRAS
 
No dia 25 de novembro de 1980 a professora e intelectual[i] Ofenísia Soares Freire faz seu discurso de posse na
Academia Sergipana de Letras cadeira nº 16. Com o dom da oratória, pede licença aos senhores e com palavras em
tom poético, discursa a importância que a “palavra” representa para o ser humano. A intelectual destaca em sua fala
palavras do Pe. Antônio Vieira “É coisa tão natural o responder, que até os penhascos duros respondem, e para as
vozes têm ecos. Pelo contrário é tão grande violência não responder, que aos que nasceram mudos fez a natureza
também surdos, porque se ouvissem e não pudessem responder, rebentariam de dor”.
Segunda mulher[ii] a entrar na Academia Ofenísia trilhou um caminho de êxitos como professora, militante política e
como intelectual. Sua entrada no Cenáculo das Letras corresponde sua dedicação e comprometimento com a educação
e cultura do Estado de Sergipe.
A Academia Sergipana de Letras é uma Instituição Sergipana que tem como objetivo o fomento a cultura, o
desenvolvimento das letras e da arte brasileira e sergipana. Em 1º de junho de 1929, substituindo à Hora Literária, a
Academia Sergipana de Letras imortaliza o cenário das letras em Sergipe, contribuindo para a divulgação e a
salvaguarda do patrimônio imaterial na intelectualidade.
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As principais atividades desenvolvidas na Academia destacam-se: concursos literários, cursos, seminários, palestras,
publicação de livros e revistas de autores sergipanos. Com a finalidade de divulgar e incentivar a cultura, a Academia
possui intercâmbios com sociedades culturais estrangeiras e brasileiras e parcerias como a Faculdade Pio X (curso de
pós-graduação Sergipe – Sociedade e Cultura), Universidade Federal de Sergipe, Serviços Gráficos de Sergipe, Diário
oficial, Studium Danças. Além disso, a Academia é curadora das esculturas históricas da Orla de Atalaia em Aracaju.
Ofenísia Soares Freire teve uma longa história docente, chega em Aracaju em 1941 começa a lecionar no Atheneu
Sergipense onde ficou até sua aposentaria em 1966. Além do Atheneu, a professora lecionou no Colégio Jackson de
Figueiredo e no Colégio Tobias Barreto. Depois de sua aposentadoria não parou suas atividades, deu aulas em
pré-vestibulares, ministrou cursos, participou da comissão julgadora de vários concursos literários, foi assessora do
reitor na UFS, com Cargo de Revisor de Textos no período de 1984-1988, membro do Conselho Estadual de Cultura,
membro do Conselho Estadual de Educação, sócia do Instituto Histórico de Sergipe.
No dia de sua posse na ASL a professora Ofenísia Soares Freire lança seu livro “Presença feminina em os Lusíadas”
fruto de trabalhos publicados no jornal da cidade entre julho a novembro de 1972. Sua obra é uma homenagem a
mulher e ao seu poeta de grande estima, Camões. O livro está no 3ª edição[iii] e justifica a relevância da sua obra no
cenário sergipano brasileiro e no estrangeiro.
A evocação da mulher na obra de Ofenísia só reforça a valorização feminina e da sua importância na sociedade.
Segundo, Ariosvaldo Figueiredo (2013, p.19) “Ela precisa ser lida, especialmente pela mulher desfigurada, agredida,
deformada pela sociedade de consumo, mulher que vive angustiada pela nostalgia da grandeza e poesia, nessas
condições, irrealizada.
A intelectual Ofenísia além de desempenhar suas funções enquanto acadêmica foi vice-presidente da ASL e produziu
alguns trabalhos que foram publicados na própria revista da academia. Por ordem de publicação: O rio, a cidade e a
lira (1980) Saudação à família do Dr. Jessé e Andrade Fontes e às autoridades presentes e representadas (1984)
“Mar morto, romance de beira do cais” (1994) Discurso comemorativo o centenário de nascimento do escritor
Amando Fontes (1999).
Ofenísia sempre foi uma mulher destemida e nunca teve receio de multidões ou de falar em público. Proferiu vários
discursos em toda a sua vida, destacam-se: Em 1933 saúda o presidente Getúlio Vargas e sua comitiva em nome da
mulher estanciana. Em 1945 profere um discurso emocionante saudando as enfermeiras sergipanas que voltaram da
guerra.
Sempre engajada com movimentos sociais, foi perseguida em 1964 (anos de chumbo) tendo seu mandato extinto como
conselheira estadual de cultura e foi afastada da cadeira no Atheneu. Retornou ao Atheneu pouco tempo depois
exercendo o magistério até sua aposentadoria.
Eu seu discurso final no dia de sua posse, Ofenísia Soares Freire fez questão de deixar registrado seu amor ao
magistério “Eu me liguei ao magistério como a hera se enrosca ao tronco robusto de uma árvore.” Fica claro em sua fala
seu carinho e respeito com seus ex. alunos e com sua trajetória o quanto professora. Via na juventude um canal direto
do progresso, e orgulha-se por ter na Academia Sergipana de Letras sete acadêmicos que foram seus alunos,
deixando-a a mestra com a sensação de dever cumprido. Segundo Ofenísia “Aos meus ex. alunos, não só aqueles que
estão em altos cargos, como mesmos aqueles que estão em esperas mais simples da vida, eu desejo muitas felicidades
e que consigam realizar aquilo que, juntos, defendemos num passado que já vai um pouco distante.”
A acadêmica Ofenísia Soares Freire viveu até os últimos dias de sua vida dedicada a Academia Sergipana de letras e
acreditou no seu papel intelectual e cultural dentro do Cenáculo das Letras. A autora destaca em seu discurso “Acato
com profundo respeito às Academias de Letras e considero o título de Acadêmico o mais elevado que alguém possa
ostentar em sua terra”. A professora e intelectual falece em 24 de julho de 2007.
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