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Elizete Passos é Professora Universitária, pesquisadora e escritora. 
Licenciada em Filosofia, Mestra e Doutora em Educação, 
há muitos anos vem pesquisando sobre a educação feminina na Bahia 
e orientando teses e dissertações sobre o assunto. 
Acerca da temática tem vários livros e artigos, destacando-se 
os seguintes livros: O Feminismo de Henriqueta Martins Catharino, 
Mulheres Moralmente Fortes, De Anjos a Mulheres, A Educação 
das Virgens e Palcos e Platéias. 

Anfrísia Santiago nasceu no dia 21 de setembro de 
1894, na rua dos Marchantes, nº 65, no Distrito de 
Santo Antonio, na cidade de Salvador.

Ficou órfã de pai aos vinte e três anos de idade e 
como a mais velha dos seis filhos da família, dedicou-se 
ao magistério, e passou a viver para ele, sem nunca ter 
constituído sua família. Viveu para a mãe, para os 
irmãos e inúmeras alunas, consideradas filhas espirituais. 
Essa é, quase sempre, uma opção que mulheres que 
se dedicavam a uma profissão precisavam fazer, diante 
da incongruência entre trabalho e casamento definida 
socialmente.

Dona Anfrísia, como era conhecida, modestamente 
se definia como professora primária, apesar de ser 
reconhecida como uma grande educadora.Vestia-se 
com esmero, cuidava da aparência, das relações, dos 
hábitos e de tudo aquilo que pudesse representar suas 
idéias e  forma de ser.

A exigência exacerbada que tinha com tudo o que 
realizava, se, por um lado, era garantia de qualidade, 
por outro, a engessava. Como analisa, hoje, uma 
ex-aluna e ex-professora do Colégio Nossa Senhora 
Auxiliadora: “normalmente, ela censurava muito tudo 
que ela mesma fazia e terminou não deixando muita 
coisa escrita”.

Apesar disso, as ex-alunas dizem que ela era muito 
compreensiva, porém, a compreensão a que se referem, 
vem sempre relacionada com a rigidez, controle e 
perfeccionismo. Ela sabia de tudo o que se passava 
com as alunas, não permitia que os trabalhos escolares 

fossem apagados com borrachas, era rígida na 
disciplina, exigia ordem e despertava receios 
e até medo.

A educadora, seguindo a orientação Católica, propunha-
se a dar às suas alunas uma formação completa, em sua 
situação de escola eminentemente feminina, isso incluía 
preparar as mulheres não só nas técnicas e teorias que 
as levariam a ser educadoras, como nas boas maneiras, 
na administração da casa, nas prendas domésticas, que 
as capacitariam para boas donas de casa.

Dona Anfrísia foi uma educadora que viveu para a 
educação, tendo sublimado desejos como o de seguir 
a vida religiosa, a fim de poder exercer a profissão em 
tempo integral e com total dedicação. Além de ser uma 
estudiosa incansável, procurava colocar seu saber a 
serviço da educação dos jovens sob sua responsabilidade, 
estimulando a leitura, a escrita,  a aquisição de grande 
cultura, assim como a formação moral e religiosa.

As homenagens póstumas prestadas a ela pela 
sociedade demonstram o alto conceito que lhe era 
conferido por todas as instituições e pelas pessoas. 
O jornal A Tarde do dia 27 de abril de 1970, 
noticiou: “ Falece Anfrísia Santiago cuja vida foi 
dedicada à educação”. 
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A Coleção Educadoras Baianas compõe-se de 08 livros
1
 des-

tinados aos cursos de Pedagogia, Magistério Superior e demais
cursos de formação de professores, bem como a pessoas que se
interessem pela História da Educação e pelos estudos de gênero.

A escolha das educadoras que são estudadas em cada um
deles: Amélia Rodrigues (1891- 1926), Maria Luiza de Souza
Alves (1862-1945), Guiomar Muniz Pereira (1895- 1956),
Anfrísia Santiago (1894-1970), Angelina de Assis (1915-1988),
Irmã Querubina (1921), Candolina Rosa de Carvalho (1921-
1973) e Leda Jesuíno (1924) se deu após a realização de uma
pesquisa exploratória onde foram entrevistadas pessoas estu-
diosas da história da Bahia e da educação baiana, assim como
levantamento e análise dos nomes de mulheres dados a esco-
las, bem como pesquisa em jornais da época.

A intenção era trabalhar com educadoras que se destacaram no
cenário educacional, a ponto de serem lembradas e reverenciadas
ainda hoje, pois nos interessava saber o que as tinha feito chegar a
esse lugar de destaque numa sociedade em que o espaço público
vem sendo destinado ao sexo masculino. Também procurávamos
saber se elas eram provenientes de famílias de destaque social; se
foram coerentes com os princípios, papéis e espaços concedidos
ao sexo feminino ou se tiveram a �ousadia� e coragem de romper

Apresentação
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com o estabelecido e escreverem sua história, mesmo que fosse
em uma área tradicionalmente feminina, como a educacional.
Outras categorias referentes à sua formação foram agregadas: que
autores as influenciaram? O que produziram com o conhecimen-
to adquirido? Que elas trajetória fizeram?

Os livros retratam a saga de cada uma delas, com suas
circunstancias, facilidades e entraves, por isso, possuem tama-
nhos que variam, apesar da nossa decisão ter sido por escrever
textos sucintos, desde que não prejudicassem sua qualidade.

O trabalho é fruto de investigação cuidadosa e demorada
em documentos, jornais, livros, resenhas e revistas; mas, prin-
cipalmente da história oral. A ausência de qualquer tipo de tra-
balho sistematizado sobre muitas delas nos fez entrevistar
dezenas de pessoas, entre ex-alunas, companheiras de traba-
lho, mães, pais, dentre outros depoentes.

O que não teria sido possível se não tivéssemos contado com
uma equipe de auxiliares de pesquisa, estudantes dos cursos de Filo-
sofia, História, Sociologia e Pedagogia

2
; com o apóio do Núcleo de

Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher (NEIM); da Pró-Reitoria
de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal da Bahia, atra-
vés do PIBIC; assim como do Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico (CNPq), com a concessão de Bolsas
de Iniciação Científica e de Produtividade em Pesquisa.

Em todos eles trabalhamos com a memória histórica e soci-
al, a partir da memória individual e coletiva. O que à primeira
vista pode parecer de menor importância, entretanto, um exa-
me acurado vai revelar seu significado e alcance. Não é à toa
que Le Goffe (1996, p. 426), afirma que:
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[...] tornarem-se senhores da memória e do esquecimento é uma
das grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos
que dominaram e dominam as sociedades históricas. Os esqueci-
mentos e os silêncios da história são reveladores desses mecanis-
mos de manipulação da memória coletiva.

Compactuando com esta tese, inferimos que conhecer o
ideal de mulheres/educadoras, a partir do seu corpo de saberes
e dos seus valores morais, daquilo que foi revelado ou escondi-
do na sua prática educativa, do que foi valorizado ou não pela
sociedade, saber o porque elas foram destacadas e se estavam
conscientes da relação entre os meios e os fins da sua ação
educativa, é uma forma de desvelar sentidos, abordar valores e
entender o contexto sócio-histórico.

A Coleção Educadoras Baianas fecha um ciclo de estu-
dos que vimos realizando desde meados da década de 80 sobre
a educação da mulher baiana, tendo como um dos objetivos
recuperar a memória da educação feminina, por acreditar que a
prática educacional é uma das principais fontes de manutenção
das desigualdades de gênero ou de sua superação.

Nesse empenho, realizamos vários estudos de caso toman-
do como objeto os colégios considerados matrizes formadoras
da mulher na Bahia, tais como: o Instituto Feminino da Bahia,
O Colégio Nossa Senhora das Mercês, A Escola de Enferma-
gem da Universidade Federal da Bahia e a Faculdade de Filoso-
fia, da mesma Universidade.

Com isso, acreditamos ter cercado a questão por todos os
lados e, assim, ser possível, a partir da recuperação dessa me-
mória, entender os silêncios e as falas, a que e a quem eles vêm
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servindo. Intentamos com isto auxiliar na implementação de
ações educativas em novas bases, onde a diferença não seja to-
mada como desigualdade, nem a educação seja transformada
em instrumento de manutenção da mesma.

O presente livro e os demais que fazem parte da Coleção
compõem essa trajetória e objetivos, porém, vão além, pois
procuram abarcar a educação feminina na Bahia no presente
século, após já termos estudado instituições educacionais vol-
tadas para a educação feminina, termos mapeado o seu cotidia-
no, suas formas de disciplinamento e de poder e o tipo de
mulher que elas produziram, volta-se agora para a figura da
educadora, visando conhecer seu ideal educativo, sua consciên-
cia pedagógica, suas representações sociais.

Quase todas representam um modelo de educação tradicio-
nal, centrado na figura do educador e solidamente fundamen-
tado em valores morais inspirados na religião católica, onde a
educadora tinha como papel servir a Deus e transmitir valores
e ensinamentos religiosos. Algumas registraram suas idéias e
convicções sobre a educação em artigos e livros, como Amélia
Rodrigues, Maria Luiza de Souza Alves e Leda Jesuíno, mas
todas elas os praticaram com determinação e suas marcas são
indeléveis nas pessoas que tiveram a oportunidade de conviver
com elas na condição de alunas, colegas de trabalho ou colabo-
radoras.

Quanto ao sexo feminino, acreditavam que sua natureza era
feita de amor, amor incondicional, amor materno. Não coloca-
vam limites entre a mulher e a mãe, tão intrincada era a relação
que elas estabeleciam entre as duas. A imagem da mulher mãe
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traçada por quase todas se distancia do ser humano e se aproxi-
ma de entidades divinas. As expressões usadas por algumas delas
para defini-la são esclarecedoras: �figura radiosa�, �bendita�, �su-
blime�, �sacrificada�.

O estudo sobre essas e outras educadoras que continuam na
mente de muitas pessoas, mas se perdendo na poeira do tem-
po, há muito se fazia necessário. Através delas desvendamos
muito da nossa história, em especial da história da educação
baiana e brasileira, sem contar que elas são matrizes da forma-
ção de gerações e gerações e segredam muito do que fomos
e somos.

Notas
1
 No momento, estamos apresentando ao público 06 deles, os dois restantes sobre
as educadoras Maria Luiza de Souza Alves e Irmã Querubina estão em fase final
de redação.

2
 Como foram muitos, uma vez que ingressaram na pesquisa um número signifi-
cativo, pois fazia parte da  política do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre
a Mulher (NEIM) capacitar novos pesquisadores; e participaram do trabalho em
momentos distintos, preferimos não nomeá-los a fim de não cometer injustiças.
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Anfrísia Santiago nasceu no dia 21 de setem-
bro de 1894, na rua dos Marchantes, número
65, no Distrito de Santo Antonio, na cidade de
Salvador. Nesse período, final do século XIX
e início do XX, a Bahia continuava sendo um
Estado dependente da agricultura e do comér-
cio importador e exportador, entretanto, a con-
solidação da independência do país acenava
para um impulso na indústria, principalmente
têxtil. A cidade de Salvador passava por mu-
danças importantes em sua estrutura urbana,
com a implantação de serviços de iluminação
elétrica, esgotamento sanitário e novos meios
de transporte.
Seus pais, Marciano de Santiago e Amélia Rosa
de Araújo Santiago, possuíam poucos recur-
sos econômicos, no dizer de Anfrísia: �tão po-
bres e tão esforçados�, sacrificaram-se para que
ela pudesse encaminhar-se à �missão de ensi-
nar�. O estímulo da família, decerto, além
de representar uma necessidade concreta de
uma família de poucos recursos, que exigia

Quem foi Anfrísia Santiago

É inútil para si
o homem que não
vive para outrem.

Vivendo para meus
alunos, vivi melhor
para mim mesma.

Anfrísia Santiago
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e permitia o trabalho feminino, fez-se em virtude dessa ser
uma das poucas opções de trabalho permitido à mulher naque-
le momento.

Nesse período, as representações que a sociedade tinha da
mulher e que elas mesmas haviam interiorizado, não compor-
tava a idéia da mesma exercendo trabalho remunerado, entre-
tanto, algumas, como por exemplo a educadora retratada,
viam-se obrigadas a ele como forma de sobrevivência, diante
do que o magistério se apresentava como uma das poucas ocu-
pações possíveis, pela dignidade e adequação que ele represen-
tava ao sexo feminino.

Tendo ficado órfã de pai aos vinte e três anos de idade
e como a mais velha dos seis filhos da família, dedicou-se
ao magistério, e passou a viver para ele, sem nunca ter constituído
sua família, viveu para a mãe, os irmãos e inúmeras alunas, filhas
espirituais. Essa é, quase sempre, uma opção que mulheres que
se dedicavam a uma profissão precisavam fazer, diante da incon-
gruência entre trabalho e casamento definida socialmente.

A imagem do ser mulher e os papéis que podem e devem
desempenhar, historicamente vem sendo estabelecidos pelos
outros e não por elas próprias. Especialmente pelos homens,
porque quem dá nomes às coisas são as pessoas que têm poder
e esse vem sendo masculino. Assim, as mulheres que, por es-
colha ou por necessidade, abraçassem uma profissão, via nela a
exigência de renunciarem aos papéis de esposa e de mãe bioló-
gica, entretanto não a impediu de ser arrimo de família pelo
resto da vida, com dedicação e conformismo, como se esperava
de uma mulher.
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É sabido que a sociedade tem feito as mulheres só se consi-
derarem importantes quando a serviço dos outros. Pior ainda,
a acreditarem que são felizes e livres porque os outros depen-
dem delas, situação onde há a inversão da realidade, a perda da
consciência e da autonomia.

Na época da morte do pai, moravam na Cruz do Paschoal,
no bairro de Santo Antonio Além do Carmo, e já exercia o
magistério público. Diante das necessidades, acresceu às aulas
que já ministrava outras particulares, numa sobrecarga de tra-
balho sentida pelo corpo na forma de doença e numa aposenta-
doria precoce, no ano de 1925.

A morte veio no dia 26 de abril do ano de 1970, quando ela
ainda estava lúcida, apesar de surda, e preocupada com as obras
do novo pavilhão da sua escola. Suas ex-alunas, autoridades e a
sociedade baiana como um todo, fizeram uma homenagem digna
de quem não passou pela vida sem deixar marcas. O seu sepul-
tamento foi acompanhado por milhares de pessoas, como no-
ticiaram os principais jornais da época

1
. Todos enalteciam as

qualidades da educadora, da mulher e a importância do serviço
prestado à causa da educação na Bahia, em especial da educação
feminina.

Personalidade e representação social

Já em meados do século XIX, Nísia Floresta
2
 denunciava

que a condição de submissão feminina decorria da falta de edu-
cação, por preconceito da sociedade. Fazendo coro a ela, na vi-
rada do século, alguns jornais considerados �libertários� também
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defendiam que a educação seria um instrumento de mudança
da condição da mulher. Além disso, pelo país aconteciam reu-
niões seguidas de palestras, onde pessoas de ambos os sexos
discutiam o assunto e formulavam propostas reivindicatórias.

Na Bahia, essas discussões ganharam corpo, no início da dé-
cada de 30, com a criação da filial da Federação Brasileira para o
Progresso Feminino. Entretanto, o movimento baiano era li-
mitado e conservador. Usavam como argumento em favor da
educação da mulher sua preparação para melhor exercerem as
funções de mãe e de esposa. O fato é que a educação feminina,
especialmente das filhas de famílias economicamente privilegi-
adas, ia se dando em casa, ou em algumas escolas religiosas,
e consistia do aprendizado da leitura, escrita, noções de mate-
mática e trabalhos manuais, como: bordado e costura, além de
habilidades culinárias.

O século XX demonstrava a necessidade de dar educação ao
sexo feminino, o que deveria ser feito por mestras do mesmo
sexo e com um perfil moral que incluía honestidade, ordem e
diligência, assim como paciência, afetividade e doação. Estavam
postos na prática alguns elementos das representações sociais
acerca do ser mulher e, por extensão, do ser professora (LOU-
RO, 1999, p.447). Dentre eles, a relação entre o feminino e a
docilidade, bondade e jeito para cuidar de crianças, assim como
sua desvinculação à sexualidade e a tudo que pudesse significar
leviandade, prazer e vontade de ser.

Ao lado da ética, estabeleciam, também, uma estética para a
educadora: deviam trajar-se de maneira sóbria, discreta e com
ar de severidade. Como nos fala Louro (op, cit. p.461) �[...] todo

Anfrísia Santiago - miolo.pmd 24/11/2005, 12:2316



17

um investimento político era realizado sobre os corpos das es-
tudantes e das mestras. Através de múltiplos dispositivos
e práticas, ia-se criando um jeito de ser professora�.

A educadora Anfrísia também não fugiu a esse processo.
Além de severa, segura e afetuosa, qualidade esperadas e reco-
mendadas a uma educadora, a quem competia ser modelo para
as alunas. Seu perfil deveria representar aquilo que ela deseja-
ria que as alunas fossem, de modo que, como o modelo educa-
cional apoiava-se no disciplinamento e no moralismo,
necessariamente a educadora também deveria ser disciplinada
e moralista.

A exigência que ela tinha para com as alunas, cobrando per-
feição nos estudos, na execução dos deveres, criticando as rasuras
e correções, fiscalizando as posturas, o trato no fardamento,
unhas, cabelo, entre outros, era uma extensão do que ela fazia
consigo mesma. Vestia-se com esmero, cuidava da aparência,
das relações, dos hábitos e de tudo aquilo que pudesse repre-
sentar suas idéias e forma de ser.

A exigência exacerbada se, por um lado, era garantia de qua-
lidade, por outro, a engessava. Como analisa, hoje, uma ex-
aluna e ex-professora do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora:
�normalmente ela censurava muito tudo que ela mesma fazia e
terminou não deixando muita coisa escrita�.

O fato é que, além da postura ética, também se exigia da
educadora um perfil estético. A ela não era permitido vestir-se
de forma vaidosa, espalhafatosa ou insinuante. O perfil estéti-
co da educadora devia ser baseado na modéstia e na sobriedade,
com bom gosto e zelo. Confirmando o que dissemos acima,
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a memória das ex-alunas da educadora sintetiza esse padrão
estético, ao afirmarem que ela era: alinhada, sóbria, elegante
e discreta. Vejamos alguns depoimentos:

ela andava muito chique, muito alinhada, muito sóbria, muito bo-
nita. Usava acessórios sempre combinando, sapatinho alto, cabelo
preso, não usava pintura nenhuma, usava sempre uns perfumes
bem gostosos. (ex-aluna do Primário ao Ginásio, egressa em 1955)

Outra ex-aluna
3
 escreveu sobre a mestra no jornal A Tarde

do dia 17 de setembro do ano de 1994:

Por trás dos muros das invisíveis reminiscências, desfila hoje com
dignidade, um vulto solitário de mulher. Traz cabelos presos, ves-
te-se com discreta elegância e, embora esguia e aparentemente
frágil, sua presença se faz sentir através da energia que marca todos
os seus gestos. Um broche que lhe compõe o traje escuro e ameni-
za a severidade do conjunto. Sapatos finos e clássicos, de salto
médio desfilam pelos corredores[...].

Este misto de austeridade e compreensão, de leveza e de rigi-
dez, de fragilidade e de fortaleza que caracterizava a personalidade
da educadora, como dissemos, correspondia a uma forma de ser
professora, presente no imaginário social e das mesmas mulheres
educadoras. Assim, ao tempo em que repreendia as alunas e agre-
gadas, por exemplo, ao usarem roupa sem mangas, era capaz de
estimular um namoro, desde que obedecidos os critérios estabe-
lecidos de horários e estilo. O depoimento de uma ex-aluna de
meados da década de 40 é esclarecedor:

[...] era muito assim... como é que se diz, compreensiva, enten-
deu? Apesar de ser rígida, muito forte com as coisas, muito forte,
mas ela entendia, compreendia as pessoas e era muito compreen-
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siva e acessível, ela então conversou com ele e depois me chamou,
me disse que o sistema dela de educação não permitia que a gente
se encontrasse assim todo dia, nem ficasse pela rua, mas que ele
poderia vir conversar duas vezes por semana na janela.

As alunas partilham o mesmo sentimento quanto a essa ca-
racterística da educadora, porém, a compreensão a que se refe-
rem, vem sempre relacionada com a rigidez, autoritarismo,
controle, perfeccionismo e exigência. Ela sabia de tudo o que
se passava com as alunas, não permitia que os trabalhos escola-
res fossem apagados com borrachas, era rígida na disciplina,
exigia ordem e despertava receios e até medo. Tais atitudes
podem ser resumidas na fala de uma ex-aluna da década de 50:
�Ela era uma pessoa de personalidade muito forte, muito
dominadora�.

Sem adentrarmos pelas questões do ramo da Psicologia, há
nela uma forma de ser que não era comum ao sexo feminino,
de quem se esperava obediência, meiguice e passividade. En-
tretanto, ela não passava pelo mesmo crivo que as demais mu-
lheres estavam submetidas, pois foram essas características as
responsáveis pelo seu destaque social. Em primeiro lugar, por-
que a sociedade esperava que a educadora impusesse respeito a
fim de ser respeitada pelos alunos e poder cumprir seu papel
de formadora de personalidades. Por outro lado, porque, ao
ocupar uma função remunerada, ao poder garantir o seu pró-
prio sustento, ganhava poder e possibilidade de ter atitudes e
prerrogativas consideradas masculinas.

A forma de ser da educadora era, para alunas e para as pes-
soas da sociedade, temida e admirada, inclusive pelo que sua
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personalidade representava de diferente para o que se espera
do comportamento feminino naquela época. Para muitos (ex-
alunas, ex-professores, auxiliares), ela tinha atitudes e qualida-
des masculinas. O relato de uma ex-aluna é significativo:

a dona Anfrísia que povoa minhas memórias é centrada em uma
figura esguia, austera, independente, solitária na esfera pública,
generosa na privada, à qual poucos tiveram acesso. Uma mulher
que tinha atitude e qualidades normalmente atribuídas ao mascu-
lino, ou seja, clareza, autonomia, racionalidade, controle e agência.
(PALACKY, 2000)

Muitas pessoas referem-se à educadora como �machona�
pela sua coragem e determinação, além das qualidades acima
aludidas pela ex-aluna. Um exemplo disso pode ser o litígio
que teve com o então Secretário da Pasta da Educação nos anos
50, Isaías Alves, e a coragem de enfrentá-lo, assumindo as con-
seqüências de tal ato, dentre eles, o fechamento do Curso Nor-
mal ministrado em seu estabelecimento de ensino.

Também coerente com a época, a vida da educadora e sua
práxis educativa foram regidas por um sentimento religioso pro-
fundo. Era comum na época, e até mesmo hoje, as instituições,
em especial a educacional, estabelecer uma identificação entre a
formação moral e a religiosa. Também ela via essa articulação,
de modo que acreditava que alunas com boa formação religiosa
serem pessoas comportadas, íntegras, companheiras, ou seja,
de atitudes éticas. Seguidora da religião Católica, pretendia não
fazer disso uma barreira para a integração com alunas, familiares
e professores, de modo que os recebia independente de credo.
Todavia, na prática efetiva a convivência não se dava com
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a mesma naturalidade com que professava a liberdade de credo
religioso. Os depoimentos de quem vivenciou a situação dizem
o quanto se sentiam excluídas, rejeitadas, isoladas.

A contradição era sentida por muitas ex-alunas que procu-
ravam válvulas de escape para conviverem na instituição de en-
sino criada e dirigida pela educadora, como veremos a seguir.
Dentre elas: fazerem de conta que eram católicas, relegarem
seu credo a um segundo plano e participarem de todas os ritos
religiosos do Colégio, permanecerem fora das atividades e se
sentirem isoladas, receberem o apoio de companheiras. Em
todos as situações, ficava a pergunta: diz-se que todas as religi-
ões são iguais, que todos têm o direito de professar a sua, por
que isolar quem é judia ou protestante, por exemplo? A con-
tradição é, hoje, assim traduzida: �[...] embora o discurso no
Colégio de Dona Anfrísia fosse o da liberdade religiosa, a prá-
tica necessariamente não era�, sintetizou uma ex-aluna da dé-
cada de 50.

O preconceito religioso era sentido, também, através das
próprias alunas, afinal a educadora era uma personalidade
marcante tanto pela austeridade quanto pela confiança que pas-
sava, de modo que suas idéias não ficavam sem eco. O corpo
discente, na maioria das vezes, tratava uma colega de outra re-
ligião que não fosse a Católica com preconceito. O depoimen-
to de uma aluna da década de 50 é esclarecedor: �Diziam: você
é judia! Então eu não precisava ser louca, comunista, nada dis-
to, porque eu já era um bicho diferente�.

A contradição entre o que se professava e o que se vivia, tam-
bém pode ser percebida com a diferença de classe social e de raça.
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A escola da educadora mantinha alunas bolsistas, oriundas, na sua
maioria, de famílias falidas, assim como algumas pessoas negras.
Todavia, aquela era uma escola para as camadas média e alta da
sociedade e a educadora criara outra escola, em bairro afastado,
para as crianças de camadas populares. Apesar do envolvimento e
da admiração que as alunas tinham com a educadora, não impediu
que algumas delas captassem tais contradições, o que pode ser
identificado em seus depoimentos: �[...] ela tinha uma escola lá
em Brotas, para as meninas pobres. Então você vê aí a questão. Ela
dizia que não tinha preconceito de cor, nem de nada, no entanto as
crianças pobres estudavam em outro colégio� (Depoimento de
uma aluna da década de 50).

Repetia-se, assim, uma prática comum entre as educadoras
religiosas ou de forte convicção religiosa, já estudadas por nós

4

e por outras pesquisadoras, que consiste em práticas filantró-
picas, voltadas para os �menos favorecidos�, ao invés de inves-
tir em ações que promovam a justiça social.

Apesar do conservadorismo que tais atos significam, o sen-
timento da contradição presente em várias ex-alunas não se faz
apenas pelo aspecto que poderíamos chamar de negativo.

A educadora também é identificada como alguém que esta-
va além do seu tempo ao investir na formação feminina, em
uma época em que à mulher era concedido apenas o espaço
privado do lar, dos bordados, das comidas e da maternidade.
Educar a mulher era, sem dúvida, criar condições para ultra-
passar esse limite.

5

Como escreveu uma ex-aluna da educadora, em artigo re-
cente no Jornal A Tarde:

Anfrísia Santiago - miolo.pmd 24/11/2005, 12:2322



23

[...] vejo-a como uma mulher que, ao fundar um colégio voltado
para a educação de mulheres, dirigido por mulheres, se constitui
em um novo paradigma da versão da irmandade feminina, que vem
sendo sugerida por feministas como sendo a forma mais revoluci-
onária de se promover novos conceitos femininos, como catego-
ria que se projeta nos seus próprios modelos e que possibilita vôos
mais altos para a mulher. (Palacky, 2000)

Além disso, ela também é identificada como uma pessoa
que manteve sempre o espírito jovem, idéias avançadas e sede
de saber.

Anfrísia e a sociedade

Sua atuação na educação e em obras de assistência social lhe
conferiu inúmeras homenagens e títulos durante a vida, desta-
cando-se: Estrela do Mérito das Bandeirantes do Brasil e Me-
dalha de Anchieta da Prefeitura do Distrito Federal. Seu nome
figura em 3 edições de Who�s who� in Latin América de Stanford
University, também foi indicada pelo Presidente Eurico Gaspar
Dutra, por indicação do então Ministro Pedro Calmon, para
representar o Brasil no Seminário sobre Educação Primária em
Montevidéu, no ano de 1950, em 1955 foi inscrita na Ordem
Nacional do Mérito Educativo, na classe Eximius.

O reconhecimento atravessa os tempos e sua existência con-
creta. Sua participação em solenidades e obras sociais era
registrada pela imprensa, assim como os eventos e comemora-
ções realizados em seu colégio. Dentre eles: Festa da Primave-
ra

6
, Primeira comunhão dos alunos

7
.
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No ano de 1960, por ocasião do seu jubileu de ouro como
educadora, a sociedade baiana concedeu-lhe significativa home-
nagem, vinda tanto do poder constituído, da sociedade civil e
das alunas. Da primeira, destaca-se a solenidade presidida pela
então Secretário de Educação, Deputado Wilson Lins, realizada
no dia do professor, ladeado pela Inspetoria Seccional de Salva-
dor, professores e alunos. Do outro, as homenagens foram
muitas e divulgadas com destaque nos jornais de maior circula-
ção local. O jornal A Tarde fez um �tablóide� com o título:
�Anfrísia Santiago: o ensino e a caridade como razões de vida�.
Composto por muitos artigos, em todos eles ela é apresentada
como figura ilustre da Bahia, como está registrado na apresen-
tação do caderno especial: �Dedicamos este tablóide à profes-
sora Anfrísia Santiago, que viu passar, ainda há pouco, o seu
jubileu de educadora, meio século consagrado à alta tarefa de
plasmar o caráter e formar a cultura da juventude�.

É esse o maior mérito concedido à educadora, dentre tantos
outros, e festejado em todo o meio educacional baiano. O jor-
nal Estado da Bahia, do dia 15 de outubro, também participou
desse processo, noticiando o programa comemorativo do Dia
do Professor e da homenagem prestada à diretora do Colégio
Nossa Senhora Auxiliadora:

de acordo com o programa elaborado e divulgado pela Inspetoria
Seccional, às 10:00 horas de hoje, no Colégio Estadual da Bahia,
houve uma sessão solene de encerramento do Estágio dos
Inspetores Federais, e de homenagem do professorado baiano à
professora Anfrísia Augusta Santiago[...].
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Também as homenagens póstumas prestadas a ela pela socie-
dade demonstram o alto conceito que lhe era conferido por todas
as instituições e pelas pessoas. O jornal A Tarde do dia 27 de abril
de 1970 noticiou: �Falece Anfrísia Santiago cuja vida foi dedicada à
educação�. Como forma de agradecer-lhe, o jornal noticiou o gran-
de número de pessoas que acorreram ao cemitério, composto
por alunas, ex-alunas, professores, admiradores e amigos.

Além dos atos de reconhecimento e gratidão demonstrados
pela sociedade e por quem conviveu com ela, o poder público,
através do Governo do Estado da Bahia, decretou feriado esco-
lar, luto oficial por três dias e recomendação aos estabeleci-
mentos de ensino que comparecessem ao sepultamento.
Também muitas escolas particulares, de propriedade de suas
ex-alunas, suspenderam as aulas em sinal de pesar.

No dia 27 de maio do mesmo ano, o escritor Pedro Calmon
também escreveu sobre ela no referido jornal: �A Ilustre
Anfrísia�, foi o título do artigo, no qual discorre sobre suas
qualidades: simplicidade, humildade, modéstia, desprendimen-
to. Além das virtudes morais, fez questão de salientar as inte-
lectuais, dentre elas, a de pesquisadora da História da Bahia.
Como síntese da vida que levou a mestra, ele afirmou: �Anfrísia
não cuidou de si. Cuidou dos outros�.

Essa é uma forma de ser muito comum entre as mulheres,
especialmente até a década de 70 do nosso século. Elas apren-
deram e se definem a partir do que representam para os ou-
tros, situação que é definida por Marilena Chauí (1985), como
a de �seres para outrem�, cujos atributos devem estar coeren-
tes com essa finalidade, da generosidade e do espírito de servir.
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Nas décadas seguintes, essas qualidades, traduzidas em uma
ação educativa, continuaram sendo lembradas e enaltecidas pela
sociedade baiana. Por exemplo, no ano de 1994, quando do cen-
tenário do seu nascimento, a sociedade continuou valorizando
seu devotamento e disposição para servir.

Sirvam - foi o lema de sua vida, concretizada na obra maior o seu
colégio, e personificada no cumprimento do dever, na disciplina,
na ordem que impunha e a ela própria se conferia, na observância
dos princípios religiosos sob cujos influxos foi criada e sempre
procurou infundir aos seus discípulos. (SENA, 1994)

A atividade educativa por ela praticada, rotulada como a arte
de �esculpir personalidades�, continua sendo o motivo de mai-
or orgulho da sociedade e de quem se deixou modelar por ela.
Também o fato de ter vivido para o outro, como ela mesma
assumia, sua realização decorria do quanto de serviço podia
prestar ao outro, no caso específico para seus alunos, são moti-
vos de reconhecimento e destaque.

Notas
1
 Tribuna da Bahia, 27/04/70, Jornal da Bahia, 28/04/70, A Tarde, 27/04/70, dentre
outros.

2
 Professora autodidata, nascida no Rio Grande do Norte e uma das primeiras
mulheres a denunciar a condição de submissão do sexo feminino.

3
 Denise M. Gurgel Lavalée. O desfile da velha senhora.

4
 Elizete Silva Passos, O Feminismo de Henriqueta Matins Catharino, 1992;
Mulheres Moralmente Fortes, 1995; A educação das Virgens, 1995; De Anjos
a Mulheres, 1996.

5
 O assunto será tratado em outro capítulo.
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6
 O jornal A Tarde, 24 de setembro de 1937, noticiou: �em rigosijo ao Dia da
Primavera, o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora organizou um interessante
programa festivo, com concurso de todo corpo discente e docente do estabeleci-
mento[...]�.

7
 O jornal A Tarde do dia 31 de outubro do ano de 1938 noticiou: �[...] fizeram sua
primeira comunhão os seguintes alunos do acreditado Colégio Nossa Senhora
Auxiliadora[...]�.
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Conhecer a formação de uma pessoa é conhe-
cer o �seu percurso de vida�(MOITA, s/d),
porque ela é uma ação onde o indivíduo vai se
construindo a si mesmo e não um simples pro-
cesso de aprendizagem. Também pressupõe
trocas e interações, porque a formação não se
dá no vazio.
Do mesmo modo, dá-se a formação da identi-
dade profissional de um indivíduo. Ela se faz
no bojo de formação da identidade em geral e
é construída envolvendo escolhas e experiên-
cias, bem como erros, acertos, ações e repre-
sentações. No caso da identidade de professor,
ela �é construída sobre saberes científicos e
pedagógicos, como sobre referências de ordem
ética e deontológica� (MOITA, s/d, p.116),
entretanto, possui uma dimensão espacial e
temporal que vai desde a escolha da profissão
até sua prática.
Diante desse entendimento, ao procurarmos,
no presente capítulo, conhecer os saberes
pedagógico e filosófico que fazem parte da

Bases do seu saber pedagógico

Multiplicando
prodigiosamente as
horas, encontrou-

as também para
outras atividades,

como a de
pesquisadora  em

arquivos, sobretudo
de História da

Bahia, porque se
interessava

sumamente,
formando

esplêndido
manancial, a que
recorriam vários

historiadores.

Edith da
Gama Abreu
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formação da educadora Anfrísia Santiago, iniciaremos buscando
conhecer como ele se deu e em que condições histórico-
sociais, assim como quais as influências que ela recebeu e
como organizou e aplicou esse conhecimento na sua prática
cotidiana.

A situação educacional na Bahia, no final do século XIX e
início do XX, era ambígua: por um lado, apresentava sinais de
avanço, pressionada pelo modelo econômico que exigia uma
educação voltada para o trabalho, como indicava o Ato de 31 de
dezembro de 1889, de Manuel Vitorino, que previa obri-
gatoriedade do ensino primário e exigia a construção de sedes
próprias e adequadas para o ensino, dentre outras; porém, es-
barrava-se na prática em idéias e atitudes conservadoras de di-
rigentes e intelectuais.

A formação de Anfrísia Santiago iniciou-se no ano de 1901,
portanto, nessa situação de ambiguidade, ao ser matriculada na
Escola Santa Luzia, da Professora Constança Maria da Silva, de
quem dizia guardar boas e importantes recordações. No mes-
mo ano foi transferida para uma escola municipal e em 1903
prestou exame final da Escola Primária, onde foi aprovada com
distinção, recebendo como prêmio o livro Mulheres Ilustres do
Brasil, de autoria de Inez Salmo. Em 1904, ingressou na Escola
Complementar do Instituto Normal, onde permaneceu por
algum tempo, enquanto esperava completar a idade exigida para
matricular-se no Curso Normal, o que ocorreu no ano de 1908.
Em 30 de dezembro de 1910, com apenas dezesseis anos de
idade, concluiu o Curso Normal na antiga Escola Normal da
Bahia, como aluna laureada.
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Quanto ao aspecto filosófico, sua formação seguiu uma ori-
entação humanista que acredita que o ser humano tem uma es-
sência e que compete à educação transformá-la em ato. De forte
inspiração religiosa Católica, procurava formar o ser na sua tota-
lidade, quer dizer, intelectual, moral e espiritualmente, caminho
que ela adotou em sua prática como educadora, como escreveu
Edith Mendes da Gama e Abreu (1975, p. 247):

[...]inspirada por aquele velho e eterno conceito platônico de edu-
cação �tirar de cada ser humano o máximo de beleza de que ele é
suscetível� (incluído o bem, beleza da alma) e confiante no auxílio
sobrenatural, com aquela �Fé capaz de remover montanhas�.

Esse conceito de educação é o mesmo que plasma o de ma-
gistério e, por extensão, o de educadora. Classificando o pri-
meiro como sacerdócio e como atividade divina, responsável
pelo destino do ser humano e da sociedade, à educadora com-
petia trazer na alma e nos atos a pureza a fim de não macular as
crianças e os jovens a quem iria tocar, material e espiritualmen-
te. Seguindo este conceito, Anfrísia era considerada aquela que
conhecia os �segredos do educar�, dosando carinhos e cuida-
dos, assim como disciplina e austeridade.

Autodidata

Como vimos, a formação básica de Anfrísia deu-se na Esco-
la Normal da Bahia, onde ingressou em 1904, em sua Escola
Complementar, ali permanecendo até 1908, aguardando
completar a idade mínima exigida para a matrícula no Curso
Normal, de lá saindo diplomada em 1910.
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Mesmo tendo iniciado sua carreira profissional imediata-
mente após sua formatura, de ter vivido em uma época em que
o Magistério se bastava e de fazer parte da sua identidade de
gênero não querer se projetar no espaço público, realizou pes-
quisas nas áreas da Educação e da História, com destaque para a
Genealogia. Fazem parte delas estudos como: �A educação físi-
ca na escola primária�, apresentada em 1915, no 1º Encontro de
Professores Primários da Capital do estado da Bahia; �A influ-
ência materna na formação do sacerdote�, apresentada no con-
gresso das vocações sacerdotais, em 1926; �As Escolas Normais
livres�, conferência apresentada no ano de 1931, no Congresso
de Educação, ocorrido em São Paulo; �Como pode a diretora
de escola orientar suas professoras�, trabalho apresentado no
ano de 1934, no Congresso de Educação, realizado na cidade de
Fortaleza; �O Professor Lisboa e a sua tragédia�, conferência
proferida no ano de 1944, no Centro de Estudos Bahianos, em
Salvador; em 1947, no mesmo Centro de Estudos, proferiu
outra conferência, na oportunidade, sob o título: �Castro Alves
e sua ascendência�, e no ano de 1958, no Colégio do Sagrado
Coração de Jesus, por ocasião do Centenário das Filhas de
Maria, a conferência: �As revelações de Nossa Senhora a Catarina
Labouré�.

A sensibilidade e dedicação da educadora à investigação his-
tórica são reconhecidas por suas ex-alunas, por pessoas da soci-
edade e por pesquisadores renomados como Pedro Calmon.
As ex-alunas, a partir do seu olhar de hoje e das lembranças do
passado, falam que a mestra se dedicava aos estudos pelo sim-
ples desejo de aprender mais, de descobrir, sem intenções
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outras de caráter econômico ou de projeção social. Recordam-
se do seu recolhimento, no próprio quarto de dormir, a fim
de estudar, de pesquisar. Também da sua disposição, após um
dia cheio de atribulações, roubando-lhe horas preciosas de
descanso, buscando decifrar �confusas caligrafias e estranhas
abreviaturas

1
�.

Edith Mendes da Gama Abreu (1975, p. 249), professora da
Faculdade de Filosofia da Bahia, também ressaltou a compe-
tência e interesse da Educadora pela pesquisa. Como escreveu:

multiplicando prodigiosamente as horas, encontrou-as também para
outras atividades, como a de pesquisadora em arquivos, sobretudo
de História da Bahia, porque se interessava sumamente, formando
esplêndido manancial, a que recorriam vários historiadores.

O Escritor Pedro Calmon também destacou esta qualidade
da educadora. Como ele mesmo declarou, essa era uma apti-
dão da mesma, que ficava escondida diante do reconhecimento
dela como educadora laureada. Entretanto, não passou desper-
cebida em virtude da qualidade das informações que forneceu a
especialistas no assunto e à sociedade. Esse talento foi registrado
por ele no ano de 1970, quando de sua morte, em artigo inti-
tulado: �A Ilustre Anfrísia�. Nele, registrou, dentre outras coi-
sas, que falaria da menos conhecida de suas aptidões �a pesquisa
em arquivos: porque Anfrísia era uma erudita�, asseverou.
E, assim como as ex-alunas asseguram, ele confirma que ela
havia �recalcado com obstinação as possibilidades de escritora,
de historiadora, de divulgadora do passado de sua religião que
para ela não tinha segredos[...]� (CALMON, 1970).
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Os papéis de pesquisadora, historiadora e escritora, que ela
tentava deixar na sombra apesar de não conseguir passar sem
exercê-los, também podem ser analisados sob o ponto de vista do
gênero. Como dissemos, a tradição do pensamento Ocidental não
vê a mulher como dotada de condições para produzir conheci-
mento científico, quando muito, para a escrita de memórias, con-
tos e poesias. Sua atividade diferia dessa modalidade literária, pois
se constituía em pesquisa, em fontes primárias, como registrou o
historiador acima citado, no Jornal A Tarde do dia 27 de maio de
1970: �tempo houve em que andou a estudar os registros eclesiás-
ticos atrás de notícias bibliográficas[...]consultou autos de inven-
tários, pôs abaixo montanhas de papéis, joeirou a escassa verdade
no pó da velha documentação[...]�.

Os preconceitos que perpassam a competência intelectual
do sexo feminino fizeram com que muitas mulheres definis-
sem seus escritos como memórias e crônicas, ou seja, com es-
tilos literários socialmente aceitos para o sexo feminino. Decerto,
a educadora, como participante de uma sociedade conservado-
ra como a baiana, especialmente do início do século, não pas-
sou incólume a tais preconceitos.

Essas influências também refletiram na escolha dos temas de
suas pesquisas, quase sempre centradas em questões de ordem
moral, que tem constituído a base da educação feminina, tais
como: religião, educação dos filhos e o papel da mãe na formação
dos mesmos. As conferências e trabalhos produzidos e divulga-
dos por ela em eventos públicos, conforme vimos anteriormen-
te, dão a noção desse direcionamento. Contudo, isso não impediu
que ela se tornasse uma mulher erudita e engajada.
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Como se vê, além do Curso Normal, sua formação deu-se
por autodidatismo, e totalmente no espaço da sociedade baiana,
pois jamais se ausentou do país, apesar de ter se apropriado de
grande conhecimento geral e específico em algumas áreas. As
ex-alunas relembram que ela conhecia o mundo e falava dos
povos e da sua cultura com desenvoltura e profundidade. Co-
nhecedora da História da Bahia e considerada por muitos como
um arquivo vivo, freqüentemente recebia visitas de pesquisa-
dores, estudantes e curiosos, em busca de informações, o que
fazia com entusiasmo e competência.

Não afirmaremos se por uma questão de gênero ou de ten-
dência, entretanto acreditamos que mais pela primeira, Anfrísia
se dedicou e foi consagrada como educadora, ficando a pesqui-
sadora como uma sobra, uma prática secundária e marginal.
Gastou o melhor do seu tempo e da sua energia em atividades
didáticas, e na administração escolar, especialmente à frente do
Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, onde fazia questão de aten-
der pessoalmente a todos, incluindo funcionário, professores,
alunos e pais, como veremos em capítulo posterior.

A professora Anfrísia

Dona Anfrísia, como era conhecida, modestamente se
definia como professora primária, apesar de ser reconhecida
como uma grande educadora. Como declarou no dia do pro-
fessor, em discurso de agradecimento pelas homenagens rece-
bidas pela data e pela passagem do seu jubileu de ouro como
educadora:
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[...] Prepararam-me para mister de professora primária. É o que
sou, meus ilustres colegas professores secundários, que
aquiescestes em me homenagear em seu dia, vosso dia. Professora
primária, comecei a sê-lo naquela distante manhã de fevereiro de
1911[...]. ( SENA, 1994)

Seu ingresso no magistério deu-se no ano de 1911, inicial-
mente no Educandário do Sagrado Coração de Jesus, institui-
ção particular e, logo em seguida, transferiu-se para o ensino
público, no Arraial de Santo Estevão, na Vila de São Francisco
do Conde, no Recôncavo Baiano, como professora interina. Em
1912, foi efetivada no cargo, permanecendo na mesma localida-
de até 1914, quando foi nomeada adjunta da Primeira Escola do
Distrito da Vitória.

Em 1916, com a criação das escolas populares, foi nomeada
Diretora da Escola Popular da Cruz Pascoal, no distrito de San-
to Antonio, na cidade de Salvador. Esse é considerado o perío-
do mais importante da sua atividade como professora, tendo
emprestado à escola e à sociedade o melhor de suas forças.
Também o viveu com uma intensa carga de trabalho, que lhe
consumia cerca de 12 horas por dia, o que fazia, dentre outros
motivos, por necessidades econômicas, e em decorrência dos
constantes e prolongados atrasos com que os professores da
rede pública recebiam seus vencimentos. Como conseqüência,
adoeceu seriamente, aposentando-se prematuramente e, por-
tanto, proporcional.

A falta de incentivo à educação era uma situação do país e
não apenas do estado da Bahia, e vai permanecer na década de
20, conforme registram os meios de comunicação da época.
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Por exemplo, o Diário de Notícias
2
, do dia 04 de outubro de

1920, noticiou que a Comissão de Finanças da Câmara destina-
ria recursos a algumas instituições educacionais brasileiras, den-
tre elas, umas da Bahia, todavia, todas destinadas ao ensino
técnico, tais como Escola Politécnica e Liceu de Artes e Ofícios
e nenhum ao ensino fundamental, ou ao ensino clássico.

Apesar disso, a função destinada ao ensino primário, en-
quanto responsável pela transmissão de valores patrióticos e
princípios religiosos e morais fomentava aos poderes constitu-
ídos projetos visando estendê-lo a todo o território brasileiro.
O jornal O Imparcial do dia 27 de setembro de 1922, noticiou:
�[...] na última sessão do Senado, o Sr. Alfredo Ellis apresen-
tou a indicação da fusão das comissões do Senado e da Câmara
no sentido de apresentarem urgente projeto obrigando o ensi-
no primário, em todo o território brasileiro�.

Essa, decerto, era uma atitude necessária, pois como disse-
mos, competia à educação formar o caráter das pessoas, trans-
mitir-lhes valores morais e um modelo político. Afirmavam
que a educação tomava essa função por inteiro nas camadas tra-
balhadoras, onde os pais, por falta de recursos econômicos e
intelectuais, não tinham condições para exercê-la. O que fazia a
escola ser onerada com essa clientela, em especial, porque ela
seria a base do país, conforme registrou um visitante inglês,
em visita feita a escolas da Bahia, no final do ano de 1925:
�o futuro do Brasil depende muito das crianças, e mais das suas
crianças pobres que das abastadas, pois as primeiras serão a
base das nacionalidades e, especialmente, deste grande e de-
mocrático país, o Brasil� (A TARDE, 21/12/1925).
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A atividade que a professora Anfrísia Santiago exercia no
Ensino Primário, como vimos, havia sido interrompida por pro-
blemas de saúde. Em 1926 e 1927, a convite do Professor Isaías
Alves, ela retornou à atividade, abrindo uma classe de Portugu-
ês na sede do Instituto Normal, trabalho que passou a realizar
ao lado da administração do Internato Maria Auxiliadora (que
dará origem ao Colégio do mesmo nome), que havia criado no
ano de 1923.

Conhecimento na prática

A relação entre conhecimento e gênero encontra suas raízes
nos primeiros tempos do pensamento Ocidental. As obras dos
autores clássicos da Antiguidade, por exemplo, revelam que ela
está assentada no princípio ontológico da �natureza� humana di-
ferenciada por sexos. Os homens caracterizados pela racionalidade
e as mulheres pela emoção, sentimento e intuição.

Essa compreensão vai ser utilizada pela ideologia patriarcal,
para defender uma relação de complementariedade entre os se-
xos. Desde os gregos, a mulher vem sendo relacionada com os
elementos da natureza, em oposição aos da esfera da razão e da
cultura e, com isto, sendo colocada em posição inferior ao ho-
mem. Para ela, são transferidas muitas das características da na-
tureza, tais como, a continuidade, a repetição e a falta de controle,
o que implica em ser controlada, dominada e domesticada.

Do mesmo modo, ao destituí-la das condições fornecidas
pela razão e identificá-la com a intuição, estabeleceu-se o seu
limite na imediatez e na materialidade, diferentemente do que
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se faz com o sexo masculino, onde a concretude é substituída
pela capacidade de abstração e de elaboração. Do mesmo modo,
a ideologia patriarcal vai estabelecer uma dicotomia entre exis-
tência e essência, e a mulher será identificada a esta última, por
partir-se do princípio que a existência pressupõe proble-
maticidade ontológica e condição para assumir riscos e fazer
escolhas. Situação que traz muitas conseqüências, se conside-
rarmos que o ser humano diferencia-se do animal pela sua ca-
pacidade de lançar-se ao mundo, enfrentar riscos e ultrapassar
a imanência.

A desigualdade entre homens e mulheres, sem dúvida, ul-
trapassa as condições naturais, biológicas e inscreve-se na ideo-
lógica. A percepção do que é diferente e específico da cultura e
da natureza é distorcida e configurada a partir de uma perspec-
tiva interessada, de quem tem o poder e, portanto, põe nomes
nas coisas. Essa orientação tende, também, a impedir que a
mulher se veja com direito ao uso da razão.

Essas exigências são coerentes com a ideologia da sociedade
patriarcal que tem valorizado na mulher não a sua competência
intelectual ou sua segurança, mas as qualidades que agradam
aos outros, como a beleza física e a submissão.

Diante disso, uma questão de fundo passou a orientar nossa
investigação: como uma mulher conseguiu estudar, se formar,
trabalhar e ser destacada, numa sociedade conservadora? É ver-
dade que estamos falando da profissão de Magistério, e,
em um momento histórico em que a mesma já se encontrava
entregue ao sexo feminino, entretanto, não nos referimos
a uma simples professora e sim de uma educadora destacada,
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numa época e cultura em que o palco, o espaço público,
de quem passa pela vida e deixa sua marca, era reservado ao
sexo masculino

3
.

Alguns elementos podem abrir pistas para respondermos a
questão. Inicialmente, o fato de ela ter vivido para os outros e
não para os seus ideais e, em seguida, o empenho na aquisição
de conhecimento, na elaboração e reelaboração de métodos e
técnicas de ensino.

Como vimos relatando, Anfrísia foi uma educadora que vi-
veu para a educação, tendo sublimado desejos como o de se-
guir a vida religiosa, a fim de poder exercer a profissão em
tempo integral e com total dedicação. Além de ser uma estudi-
osa incansável, procurava colocar seu saber a serviço da educa-
ção dos jovens sob sua responsabilidade, estimulando a leitura,
a escrita, a aquisição de grande cultura, assim como a formação
moral e religiosa.

Longe de conduzir uma educação livresca e desconectada da
realidade, ela incluía nos princípios metodológicos da institui-
ção que fundou e dirigiu até o fim da vida, atividades práticas
como montagem de museus pelos alunos, a publicização de
pesquisas históricas e textos literários e poesias expostos nos
murais da escola.

Esse princípio metodológico pode ser pouco significativo
no momento presente, quando a tendência geral caminha para
ela, entretanto, não o era nos anos 40 e 50, quando o ensino se
pautava no saber do educador, considerado centro do processo
educativo, na memorização e no verbalismo. Além de ser uma
forma de ensinar a aprender, de levar o aluno a se apropriar
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verdadeiramente do conhecimento, também representava uma
alternativa para fazer frente a transgressões e insubordinação.
O que se dava, através da ocupação das alunas mais irriquietas
com atividades manuais ou literárias, controlando-as com ocu-
pações consideradas por elas como prazeirosas.

Também fazia parte da metodologia adotada pela educado-
ra, seguindo a mesma tendência de ensinar de forma
contextualizada, visitas a sítios históricos, monumentos e igre-
jas. Orientação que era passada e acompanhada por ela numa
demonstração da sua competência e empenho. O assunto foi
assim registrado por uma ex-aluna:

[...] extremamente estudiosa, possuía cultura polimórfica acom-
panhando, porém, mais proximamente, o desenvolvimento das
ciências pedagógicas, procurando conhecer e por em prática as
modernas teorias da educação. Todos os planos do Colégio

4
seguiam

sua orientação unificada e centrada na Filosofia Humanista que
adotava. (A TARDE, 17/09/94. Artigo de Joana Angélica Ribeiro
intitulado �Educadora de uma época�)

O intento de ultrapassar as metodologias comuns, formando
pessoas com uma visão mais ampla da realidade do que os limi-
tes postos pelos livros, a fazia incluir sabatinas, dirigidas por pro-
fessores convidados, reconhecidos como autoridade em
determinado assunto. O processo não incluía preparação prévia,
nem se fixava no conteúdo estudado. Como diziam as alunas,
eram feitas �perguntas de bolso, que nem sempre estava no li-
vro, mas isso era prá gente entender que tinha outras perguntas
e outras respostas� (aluna do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora,
a partir de 1950, tendo cursado o primário e o ginasial).
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Sua metodologia, além de ter como objetivo alargar os ho-
rizontes das alunas para além do conteúdo formal, como per-
cebeu a aluna acima citada, também visava formar mulheres
que soubessem se colocar na sociedade, conduzir ou sustentar
uma conversação e ocupar espaços sociais. Assim, também con-
templava treinamentos como leitura e declamação de poesias,
onde as alunas se sentiam impulsionadas a fazer o melhor, de-
senvolvendo entre elas uma forma de competição que era con-
siderada saudável.

Com tais escopos, sua escola não comportava perda de tempo,
como aquelas provenientes da ausência imprevista de um profes-
sor. Nesses momentos, como dissemos, ela mesma o substituía,
com um desempenho elogiado por todas as discentes.

No seu colégio não havia aulas vagas. Era impressionante vê-la
abordar, de improviso, com profundidade de conteúdo e clareza
de exposição, os mais variados assuntos que deveriam ser dados
pelos próprios professores titulares das disciplinas, quase todos,
vale ressaltar, docentes de faculdades de ensino superior a nata do
professorado baiano. (RIBEIRO, 1994)

Como vemos, o saber adquirido por ela durante sua forma-
ção básica no Curso Normal foi sendo reforçado e ampliado ao
longo da vida, com um rigor de estudos e pesquisas, entretan-
to, mais do que isto, pela sua visão de mundo e de educação
considerados, por muitos, como além do seu tempo. Essa com-
petência ia além de uma formação regular e livresca, como de-
monstra a organização e aplicação que fez do mesmo em prática
cotidiana. Além das características apresentadas nas ações que
ensina e esperava das alunas, outras são importantes e signifi-
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cativas para dizer da visão de educação que possuía, dentre elas,
o empenho na formação de professoras para o ensino pré-pri-
mário e a valorização da supervisão pedagógica.

A supervisão pedagógica e a orientação educacional são, nos
dias atuais, duas áreas do maior interesse da educação; entre-
tanto, nos anos 30 e 40, apresentavam-se como desnecessárias
e pouco utilizadas de maneira geral, o que não se dava com a
educadora, que as considerava como imprescindíveis à prática
educativa.

O pioneirismo da mestra também é considerado no empe-
nho em formar professoras para o ensino pré-primário. Nin-
guém melhor para fazer uma análise da situação do que uma
Doutora em Educação e Secretaria Executiva do Conselho Na-
cional de Política Cultural, ex-aluna da educadora. Em suas pa-
lavras, a educadora foi pioneira ao tomar a �[...] iniciativa da
criação de um curso de professores para educação pré-primá-
ria, isso na década de 60, faz mais de 30 anos, portanto quando
nosso país não despertara ainda para tal necessidade, e mesmo
eram recentes os estudos da UNESCO� (AZEVEDO, 1994).

A ex-aluna e atual especialista em educação também destaca
a preocupação da mestra em fugir do lugar comum das avalia-
ções da aprendizagem, baseadas na memorização e conformi-
dade do educando, para uma prática considerada por ela como
afinada com a mais nova teoria das inteligências múltiplas.

Em síntese, o saber pedagógico da educadora foi sendo
construído ao longo de sua vida, através do autodidatismo. Ape-
sar de referir-se à sua formação sistemática como de boa quali-
dade e registrar a influência de alguns mestres, sua prática
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cotidiana como educadora foi um processo de construção su-
cessiva. Lastrado numa base filosófica tradicional, que via
o educando como um ser em formação, entretanto, como a
imagem de Deus, de onde retirava forma e inspiração, não ti-
nha dúvidas que sua missão de educar dava-se como uma de-
terminação maior, diante do que se dedicava totalmente e sem
restrições.

Assim, a principal base da sua formação não foi a ciência,
nem o senso comum, e sim a religião. Orientada pela caridade
como a principal missão do ser humano, viveu para servir,
mesmo que se apropriando de algumas regalias concedidas pelo
cargo e pelo prestígio que possuía. Apesar de nisso asseme-
lhar-se aos homens, no geral portou-se dentro dos padrões que
se esperava do ser feminino, uma vida modelar, caridosa
e dedicada aos interesses dos outros.

Notas
1
 Consuelo Pondé de Sena, ex-aluna da educadora, fala do assunto no artigo
intitulado: Anfrísia Santiago, paradigma de educadora. Revista da Fundação
Pedro Calmon, v. 1, p. 99-109, 1996.

2
 Jornal de circulação na Bahia.

3
 O assunto é discutido em PASSOS, Elizete, Palcos e platéias, 1999.

4
 Refere-se ao Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, de propriedade da educadora e
que será apresentado em outro capítulo.
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Os jornais da época, ao descreverem o clima
político na Bahia dos anos 20 como de harmo-
nia, também insinuavam que o governo esta-
dual era regido por princípios morais, a ponto
de escolher sua equipe pelo critério da compe-
tência, independente da vinculação partidária.
O conceito de moral a que se referem é amplo,
cabendo desde noções de patriotismo e religiosi-
dade até as de racismo e moralismo. No plano con-
creto, se posicionavam contra a imigração de
povos como os japoneses, baseados em argu-
mentos de várias ordens, como o estético e a
defesa da cultura nacional.
Também era possível encontrar atitudes pre-
conceituosas e excludentes sendo praticadas, em
nome de uma moral. Por exemplo, o jornal Di-
ário de Notícias do dia 01 de outubro do ano de
1920 veiculou matéria que pretendia mostrar o
compromisso social de uma autoridade local, ao
�limpar a capital dos mendigos que a infestam�.
A atitude foi reconhecida como uma �boa idéia�
e merecedora do apoio do Secretário de Polícia.

Suas crenças morais

No Colégio tudo se
faz dentro dos

princípios de amor
a Deus e ao

próximo, dando
aos seus alunos

exemplos
edificantes de

altruísmo,
generosidade e

desprendimento.

 Jornal A Tarde,
17/12/1960
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No que diz respeito ao sexo feminino, repetia-se a mesma
postura preconceituosa que tem colocado a mulher como um
ser incapaz de pensar por si e assumir os riscos pelas suas esco-
lhas. Entretanto, a partir do início da década de 30, a situação dá
mostras de alguma mudança, com a criação, no Estado da Bahia,
da filial da Federação Brasileira para o Progresso Feminino,
sediada na cidade do Rio de Janeiro desde a década de 20.

O movimento baiano, apesar de ser elitista e de base religi-
osa, refletia as alterações que a sociedade como um todo
vivenciava:

por volta de 1930, Salvador vivia uma situação nova com a chegada
dos ônibus elétricos, das companhias teatrais, entre outras, e a estru-
tura familiar em vigor sofreu algumas alterações, possibilitando que
um grupo de mulheres da elite se voltasse para algumas questões
ligadas a elas, como a problemática do voto. (PASSOS, 1993, p. 18)

Dentre as reivindicações do movimento, destacava-se o di-
reito à educação para o sexo feminino. A sociedade comungou
com isso, pois fazia eco com as mulheres na crença que elas
precisavam ser bem educadas a fim de serem boas mães. Ou-
tro motivo, agora de cunho moral, foi usado para fortalecer a
necessidade de educar o sexo feminino:

[...] não basta, porém, preparar a mulher para o lar. Pensemos na
mulher solteira ou mesmo na mulher casada, que seja obrigada a
destruir o seu lar, por um mau marido. Cresce aí a necessidade da
educação técnica. Forneça-se às mulheres as armas precisas, para
que elas conquistem o pão sem o auxílio masculino. Por si mes-
mas, com honra, com dignidade, com respeito. A liberdade da
mulher não destruirá o amor. O amor é indestrutível. (A TARDE,
25.04.1935)
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Evidencia-se em ambos os argumentos a posição conserva-
dora que enredava a proposta de educação feminina. A educa-
ção não seria uma forma de emancipação da mulher e sim
instrumento para sua manutenção nos espaços e funções tradi-
cionalmente a ela destinados. Seu lugar, sem dúvida, deveria
continuar sendo o espaço privado, o da casa, entretanto, se ne-
cessário, e para se evitar uma situação �pior�, ela deveria estar
apta para se manter com o seu esforço. A segurança estava de-
positada na �sua natureza�, afeita ao amor, à família, aos filhos.
Diante disso, não havia porque os maridos temerem o seu pre-
paro �técnico�, mas se sentirem seguros e confiantes, pois na
sua falta, em decorrência de uma morte súbita, os filhos e ela
ficariam amparados.

O mesmo artigo fortalece a motivação moral na defesa da
educação feminina:

[...] a mulher brasileira, criada num ambiente atrasado, onde do-
mina o egoísmo masculino, ressente-se, acima de tudo, de instrução.
Você sabe tanto quanto eu, minha amiga, que as meninas de hoje
são bonecas frívolas, que discutem fitas cinematográficas e atrofiam
os cérebros com romances banais e falsos de Dally e Ardel. Prepa-
remos essas meninas, esposas e mães de amanhã, de um novo modo.

Esses princípios influenciaram e permearam a prática
educativa de Anfrísia Santiago. Católica convicta e praticante,
a educadora tudo fazia para conduzir suas educandas ao cami-
nho da fé. Além da obrigatoriedade das aulas de religião, as
incentivava a participarem das missas dominicais, relembrando-
as da mesma no sábado e cobrando, na segunda feira, uma res-
posta positiva.
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As alunas também participavam de atividades caritativas,
como as desenvolvidas pela  Cruzada Social de Auxílio Frater-
no, como vimos em capítulo anterior. Essa instituição caritativa
tanto servia para a educadora realizar suas ações, quanto para as
alunas aprenderam e exercitarem a caridade; era, portanto, uma
espécie de �laboratório�. As alunas visitam o local uma vez por
semana, momento em que distribuíam alimentos e remédios
para crianças carentes. O aprendizado, decerto, criava o hábito
e passava a fazer parte da vida das alunas. Como indica o relato
de uma delas, que permaneceu como aluna da escola de Dona
Anfrísia de 1945 a 1954: �[...] depois disso a gente ficou indo
lá[...] distribuía sopa para as pessoas, também, uma vez na se-
mana, e sempre ela levava uma turma�.

O jornal A Tarde do dia 17 de dezembro de 1960, em um
artigo intitulado �D. Anfrísia, a mestra ideal�, reafirma a con-
vicção religiosa da educadora e o seu compromisso em �des-
pertar faculdades ainda adormecidas� para o amor a Deus e ao
próximo. �No Colégio tudo se faz dentro dos princípios de
amor a Deus e ao próximo, dando aos seus alunos exemplos
edificantes de altruísmo, generosidade e desprendimento�.

A Educadora procurava, com base no compromisso religio-
so, formar a mulher de maneira integral: para ser mãe, esposa
e professora. A formação religiosa era complementada com a
�cultural� e vice-versa. Não admitia que a escola apenas se pre-
ocupasse com esta em detrimento daquela, a pessoa precisava
ter uma �educação completa�.

Como dissemos, a prática educacional de Anfrísia transcen-
dia à transmissão de conteúdos. Preocupava-se em transmitir
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valores morais e formar o caráter de suas alunas, formação que
as destacava na sociedade e constituía-se em significativo capi-
tal simbólico no mercado matrimonial e social.

Arquitetando o conceito de formação moral

No período em foco, usava-se muito a palavra virtude para
designar moral e ética, que, por sua vez, eram identificadas com
a religião, patriotismo, legalismo ou moralismo. Apesar dessa
confusão, a educadora não tinha dúvidas que a vida humana pres-
supunha valores e que a formação dos indivíduos não podia
abstrair-se deles. Ela devia ensinar aos discentes valores como
justiça, honestidade ou integridade, assim como responsabilidade.

Procurando estabelecer uma base conceitual para o presen-
te estudo, vemos a ética como além de simples normatizadora
e a inscrevemos no ramo da reflexão que teoriza sobre as condutas
e representa uma forma de ser do indivíduo no mundo. A parte que
dita regras de ação é feita pela moral, que, por sua vez, expressa
uma cultura e garante a convivência humana, e, até mesmo, sua
sobrevivência.

Além das condições materiais de vida, a sobrevivência hu-
mana demanda normas de conduta, que são formuladas pela soci-
edade e servem para colocar limites nos desejos e ambições
individuais e dirigi-los para uma relação equilibrada com as
necessidades sociais. Tais normas, explicitadas no modo de agir
das pessoas, não são produtos apenas de sua individualidade,
pois são construídas e transmitidas socialmente, em especial
por instituições como a família e a escola.
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Nos anos 30, quando a educadora iniciou sua obra educacio-
nal, o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, a educação era con-
siderada como condição para a melhoria da vida dos indivíduos
em todos os aspectos: moral, intelectual e econômico. O Go-
verno Provisório de Getúlio enfatizou a educação moral, mas
não a instituiu como uma matéria e sim como parte do ensino
religioso que, também, incluía o civismo e o patriotismo. Essa
forma de entendimento será reproduzida na prática educacio-
nal da época e de décadas seguintes.

Religiosidade como base moral

Nossa tradição ocidental tem afirmado que é inerente à éti-
ca uma virtude educadora que transforma quem a pratica em
virtuoso. Virtude que vem sendo tomada em oposição ao vício,
decorrente da falta de fé, de caridade e de amor, dentre outras,
todas de caráter religioso.

Conforme vimos, a educadora possuía forte formação Ca-
tólica e desempenhava sua função de educar como uma missão
e um serviço prestado a Deus, na figura do próximo. Contrita
no escolpo de formar almas caridosas e disponíveis para o ser-
viço de Deus, além de garantir a religião como uma disciplina
regular do currículo da sua escola, como vimos, também in-
centivava a participação das alunas em atividades religiosas, in-
cluindo missas e demais celebrações.

Mesmo explicitando que a prática religiosa e caritativa
na escola era facultativa, implicitamente, criava todas as condi-
ções para que ela se tornasse obrigatória. Além de manter na
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própria instituição inúmeras oportunidades para envolver as
alunas em atividades de caráter religioso, incentivava sua parti-
cipação naquelas realizadas pela sociedade como procissões,
novenas, celebrações do Mês de Maria e a devoção a Nossa
Senhora Auxiliadora.

Tudo levava as alunas a participarem. Iniciando pela falta de
oportunidades de conviverem em outros espaços sociais onde
pudessem interagir e, de certa forma, vivenciarem uma relação
de ludicidade, até o processo de inculcação e convencimento
que o ritual escolar propiciava. No primeiro aspecto, as lem-
branças das depoentes são expressivas do quanto os momentos
de festejos religiosos eram importantes para elas, conforme
expressou uma ex-aluna:

[...] lá tinha o mês de Maria, todo ano era festejado com muita
alegria, as festas sempre comemoradas com missa na capela, lá
tinha capela própria. No aniversário dela tinha uma missa que nós
todas participávamos, no dia de nossa Senhora Auxiliadora. Nunca
sai da mente da gente[...].

Era nesse clima de ludicidade e mistério que o caráter das
alunas ia sendo formado. Do mesmo modo aconteciam as prá-
ticas caritativas desenvolvidas pela Escola, onde as alunas eram
convidadas a participarem, de forma supostamente voluntária.
Elas contemplavam visitas a comunidades carentes, distribui-
ção de remédios e alimentos, assim como a ajuda ao funciona-
mento de uma �escolinha� destinada a crianças carentes. Estava
assim estruturada a formação moral das alunas do Colégio Nossa
Senhora Auxiliadora, com base na religião e tendo como moti-
vo e fim Deus.
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Tal configuração reproduzia o modelo de educação baseado
na tendência filosófica tradicional, de caráter essencialista,
hegemônica no Brasil dos anos 30 e presente ao longo da nossa
história educacional. Nela o ser humano é considerado como
tendo uma essência universal e imutável, enquanto imagem
e semelhança de Deus, cabendo à educação atualizá-la, o que
precisaria ser feito por educadores religiosos e seguindo os prin-
cípios da filosofia Tomista.

Como saldo, teríamos mulheres caridosas, abnegadas, sim-
ples e dispostas a viverem os sonhos e projetos dos outros,
como sendo um grande mérito abrir mão de si em benefício
dos pobres, dos alunos, dos filhos, do marido, não importa
a quem estariam servindo, o valor estava no ato de servir.

As alunas estavam convictas que essa forma de agir com os
outros e consigo era meritória e as protegeria ao longo da
vida. Em vários momentos elas registraram esse sentimento,
como podemos constatar em um artigo escrito na década
de 60:

[...] desenvolvendo mentalidades ou despertando faculdades ainda
adormecidas, no nosso Colégio tudo se faz dentro dos princípios
de amor a Deus e ao próximo, dando aos seus alunos exemplos
edificantes de altruísmo, generosidade e desprendimento [...]
é por isso que os alunos do nosso Colégio levam para a vida vanta-
gens não só de ordem intelectual, mas de ordem moral, espiritual
e social. (RIBEIRO, 1960)

O compromisso da educadora com a formação moral das alunas
era traduzido como uma  preocupação com a formação integral.
Também essa é uma característica da educação tradicional de
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vertente Católica, que ensejou, na década de 30, ferrenho litígio
entre os educadores católicos e os �pioneiros� da educação. Os pri-
meiros, enquanto defensores da obrigação da escola com a forma-
ção espiritual dos educandos, via na proposta liberal e democrática
dos educadores laicos uma ameaça à sociedade.

A educadora, seguindo a orientação Católica, propunha-se a
dar às suas alunas uma formação completa, em sua situação de
escola eminentemente feminina, isso incluía preparar as mu-
lheres não só nas técnicas e teorias que as levaria a serem edu-
cadoras, como nas boas maneiras, na administração da casa, nas
prendas domésticas, que as capacitaram para boas donas de casa.
Como expressa esse depoimento de uma ex-aluna:

[...]ela se preocupava com a parte que a pessoa fosse, não vivesse a
vida só voltada para a cultura, mas que ela fosse uma pessoa com-
pleta; acho que ela queria isso, a formação da pessoa completa, em
todos os sentidos [...]. O ideal era formar a pessoa em todos os
sentidos, que a pessoa tivesse um pouco de tudo, de religião, de
cultura, de patriotismo, de vida social, comunitária.

Esse perfil de ser integral, que ela procurava dar às suas alu-
nas, era o mesmo que a caracterizava. Ela não perdia oportuni-
dade de se colocar humildemente, mesmo quando estivesse sendo
alvo de homenagens e distinções, como aconteceu na passagem
do seu Jubileu de Ouro como educadora. Naquele momento,
recebeu significativa homenagem das autoridades constituídas
do estado da Bahia, dos educadores baianos, discentes e da so-
ciedade civil. Nele, fez questão de reafirmar sua condição de
professora primária, mesmo sendo uma das educadoras mais
respeitadas e destacadas.
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Essa posição é coerente com uma postura moral de inspira-
ção religiosa Católica que prega serem as honrarias materiais pas-
sageiras e de menor valor, quando comparadas àquelas espirituais.
Diante do que, não havia motivos para vaidades, orgulho, nem
sentimento de superioridade, mesmo porque os méritos eram
de Deus que havia concedido aquela oportunidade ao simples
mortal, quem sabe, para testá-lo, para colocá-lo à prova.

Esse perfil moral se constitui por outras virtudes religiosas,
como a caridade. A educadora tomava como lema e rumo para a
sua ação o lema de Sêneca que afirma ser �inútil quem não vive
para outrem�. Ela dedicou-se integralmente aos outros: inicial-
mente à família, abdicando dos seus projetos para proporcio-
nar a realização dos parentes, trabalhando além do possível,
a fim de provê-los de condições de vida; em seguida aos alu-
nos, vendo na realização dos mesmos a sua própria, conforme
explicava na assunção do lema do filósofo: �vivendo para os
meus alunos, vivi melhor para mim mesma�. E, no geral, pro-
curando socorrer aos necessitados com ações que lhes aliviasse
a dor, a fome ou a solidão.

O ideal de ajuda ao próximo a levou a investir na criação e
manutenção de obras sociais como a Cruzada de Auxílio Fra-
ternal, fundada no ano de 1953, no bairro de Brotas, que tinha
como objetivo prestar assistência médica, alimentar e religiosa
à população carente. Outras obras caritativas iam sendo criadas
ou apoiadas por ela, destacando-se o Movimento Bandeiran-
tes, o Instituto Brasileiro para Investigação da Tuberculose,
o Instituto dos Cegos da Bahia, o Abrigo do Salvador, a Socie-
dade Bahiana de Combate a Lepra, dentre outras.
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Essas atividades eram representativas das qualidades morais
da educadora, as mesmas que ela procurava imprimir na for-
mação de suas alunas, pois, como dissemos, elas eram levadas
para visitarem as entidades, momento que se caracterizava como
de aprendizado de virtudes morais, e incentivo para continua-
rem comportando-se dentro dos ensinamentos recebidos.
O que não consistia em uma situação dificultosa, posto que o
clima na escola, em casa e na sociedade favorecia a transmissão
do modelo e sua posterior manutenção.

O jornal A Tarde, do dia 16 de maio de 1935, noticiou o que
foi denominado de �Segundo dia da semana da bondade�, que
consistiu de atividades desenvolvidas por senhoras da socieda-
de, dentre elas a educadora Anfrísia Santiago, no leprosário da
cidade. Dentre as atividades, constam plantio de mudas e se-
mentes e distribuição de lanches, doces e guloseimas aos do-
centes, resultantes de campanha realizada por jovens a fim de
angariar fundos.

Também o patriotismo era relacionado entre as chamadas
qualidades morais, na época. Nos anos 40, quando o país vivia
em clima de guerra, a educação incubiu-se de transmitir valo-
res nacionalistas, a fim de que os cidadãos e cidadãs não colo-
cassem nenhum impedimento no cumprimento do seu dever
patriótico. Quanto às mulheres, historicamente destinadas aos
serviços de apoio e ajuda, competia a transmissão desses valo-
res nos lares e nas escolas, no exercício dos papéis de mãe e
esposa, ao lado de outras atividades de caráter material, tais
como a confecção de roupas, de ataduras e demais apetrechos
necessários no embate.
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A mentalidade da educadora, fazendo eco com a coletiva,
via nisso, os princípios morais dos indivíduos. Ser patriota,
defender e reverenciar a pátria e seus símbolos era um dos
mais significativos indícios de padrões morais elevados, ao
lado da defesa da família e da religião. Como faz ver o depo-
imento de uma ex-aluna, ao falar sobre os padrões morais da
educadora:

[...] entendia-se, com propriedade, sobre conceitos morais, nor-
mas de conduta, noções relacionadas com o dever, o exemplo, a
educação, enfim a arte de viver com dignidade e correção. Mas, no
que ninguém a excedeu pela seriedade das considerações e
profundeza de conhecimento era naquela extraordinária capacida-
de de educando, ministrar lições de civismo, de incutir no alunado
as noções mais profundas e o sentido mais puro da palavra patrio-
tismo. (SENA, 1996, p. 106)

Seu compromisso com a formação integral dos alunos en-
contrava na moralidade o ponto central, de modo que rejeitava
alunas que não fossem coerentes e adaptáveis aos valores pro-
fessados por ela. Como afirmam muitas delas, a mestra estava
convencida que �uma ovelha má colocaria o rebanho a perder�
e, como uma boa e zelosa pastora, procura defender o seu re-
banho, através de iniciativas preventivas.

Sua firmeza de caráter, qualidade maior que a sociedade exi-
gia de uma educadora, é publicamente reconhecida, fazendo
parte dos seus atributos. Como escreveu uma ex-aluna, numa
tentativa de caracterizá-la:

[...] porte altivo, olhar penetrante, passos ligeiros, mãos sempre
cuidadas, cabelos apanhados em coque: sinais exteriores de uma
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personalidade inconfundível. Suas marcas mais fortes? Firmeza
e coerência de posições, intolerância a falhas de caráter, dosagem
certa de incentivo. (AZEVEDO, op. cit, p. 6)

Essa era, sem dúvida, o perfil moral de mulher que a soci-
edade comportava e exigia. Por exemplo, em meados da dé-
cada de 30, os jornais de circulação na cidade de Salvador
traziam matérias defendendo a educação feminina, entretan-
to, como é possível inferir do artigo de Otto Bittencourt So-
brinho, publicado no jornal A Tarde do dia 25 de abril de 1935,
sob o sugestivo título �Feminismo�, não há inovação quanto a
tal perfil, especialmente, no que se refere à postura moral.
Nele, o autor defende a abertura de escolas para o sexo femi-
nino, principalmente em bairros pobres e destinadas a mu-
lheres de camadas populares que viessem a ter necessidade
de trabalhar, porque, como defendia o autor, com isso: �for-
nece-se às mulheres as armas precisas, para que elas conquis-
tem o pão sem o auxílio masculino. Por si mesmas, com honra,
dignidade, com respeito�.

A preocupação em manter a estrutura da família patriarcal e
as relações de poder estabelecidas está implícita ou explícita ao
longo do texto. Fala na necessidade de tornar a mulher inde-
pendente através do trabalho, desde que ele fosse honesto, quer
dizer, dentro dos princípios morais estabelecidos e como pre-
venção contra a deturpação da moralidade. Pois, como registrava
o autor, �as meninas de hoje são bonecas frívolas, que discutem
fitas cinematográficas e atrofiam os cérebros com romances
banais e falsos de Dally e Ardel. Preparemos essas meninas,
esposas e mães de amanhã, de um novo modo� (op. cit.).

Anfrísia Santiago - miolo.pmd 24/11/2005, 12:2357



58

A defesa que ele faz do feminismo, da igualdade da mulher
com o homem no acesso à educação, até mesmo técnica, tem
uma justificativa moralista que significa modelar a mulher de
acordo com os padrões socialmente aceitos. Em princípio, vi-
sando impedir que elas se prostituíssem, em troca de condi-
ções para sobreviver, ou de conforto e luxo, e que fossem
direcionadas para atividades e comportamentos considerados
moralmente sadios: sem futilidades, luxo, gozo e culto ao cor-
po, situações consideradas atrofiadoras da sua inteligência, que
pode ser substituída por sua moral.
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Como vimos em capítulos anteriores, no ano
de 1923 a educadora Anfrísia Santiago criou uma
pensão para moças, intitulada Pensão Maria
Auxiliadora, visando atender duplo objetivo: um
de ordem pessoal, como forma de ter um ganho
adicional à sua atividade de professora do municí-
pio de Salvador, considerando-se que era arrimo
de família; e, outro de ordem social e ideológica,
pois consistia em oferecer espaço �confortável e
sadio� para jovens que, de alguma forma, preci-
sassem viver fora da família, no caso, às alunas do
Educandário do Sagrado Coração de Jesus.
A pensão, também identificada por muitos como
�internato�, funcionava no prédio de número
10, na Cruz do Pascoal, no Distrito de Santo
Antonio. Seguindo o modelo das pensões da
época, dava às pensionistas/alunas um tratamen-
to familiar, tanto nos cuidados materiais de aco-
modação e alimentação, quanto de vigilância e
controle do comportamento moral.
No ano de 1927, por solicitação da Madre
Maria Antonieta de Jesus, o Diretor Geral da

Anfrísia, a educadora

Como demonstra
este depoimento de

uma ex-aluna,
egressa do Colégio

no ano de 1959:
�Quando faltava

um professor, que
era raro isso

acontecer, ela então
chegava na sala de

aula para
preencher o

horário, e
perguntava qual

era o assunto que
nós estávamos (...)

e dava uma
senhora aula,

melhor, às vezes,
que a do próprio
professor. E isso

era assim: ela
falando, a gente

ouvia em silêncio,
porque era assim
magistral a aula

que ela dava�.

Ex-aluna, 1959
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Instrução, Anísio Spínola Teixeira, transferiu o Curso Elemen-
tar anexo ao Colégio Nossa Senhora da Soledade, para a sede
da Pensão, dando início ao famoso Colégio Nossa Senhora
Auxiliadora.

O Colégio Nossa Senhora Auxiliadora

O Colégio iniciou suas atividades em fevereiro do mesmo
ano, com 30 alunas, e em agosto transferiu-se para o prédio de
número 149, da Avenida Joana Angélica, antiga Casa dos Padres
Lazaristas. No ano seguinte, ampliou suas atividades educacio-
nais, com a inclusão do Curso Primário e a criação do Interna-
to, em substituição ao Pensionato. A sociedade recebeu muito
bem o novo curso, o que o fez procurado e, em pouco tempo,
numeroso.

Nesse período, apesar do país viver a emergência de uma
nova ordem sociocultural e da necessidade de investimento na
industrialização de bens de consumo, como exigência do fim
da Primeira Grande Guerra, o estado da Bahia continuava de-
pendente do mercado externo para a compra do seu produto
agrário, especialmente o café, assim como de incentivos
econômicos de países como os Estados Unidos, inclusive para
obras de melhoramentos públicos.

Os jornais, no ano de 1924, falavam em diminuição do déficit
das contas públicas, que havia sido de pouco mais de 90 mil
contos, entretanto, eram os mesmos que no ano seguinte fala-
vam da necessidade do país receber incentivos externos.
Os Estados Unidos demonstravam disponibilidade para isso,
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entretanto, não concordavam com o monopólio do café brasi-
leiro, como noticiou o jornal A Tarde do dia 10 de dezembro do
ano de 1925.

Na cidade de Salvador, a vida cultural incluía companhias
artísticas e espetáculos nacionais e internacionais, assim como a
consagração de personalidades locais, como a artista dramática
Lucilla Simões e o pintor Prisciliano Silva, que eram reverenci-
ados e orgulhosamente aclamados pela sociedade. Destarte, fica
evidente o moralismo reinante na sociedade, que se posicionava
contrária a espetáculos como o de Berta Singgermann, tido como
atentado ao pudor por expor a nudez e identificado como �lu-
xúrias embriagadoras�

1
.

A educação era considerada um dos aspectos mais difíceis,
com alto nível de analfabetismo, chegando a ser considerado
como �uma chaga social�, como uma �edemia� que não sabiam
como promover sua cura. A crítica recaia sobre os governantes
acusados de não apoiarem as campanhas implementadas, pois
estavam envolvidos, como afirmavam os jornais da época, na
�politicalha� (O IMPARCIAL, 07.09.1920).

Dentre as críticas feitas à educação baiana, nos anos 20, en-
contramos denúncias de escolas sem as condições mínimas de
funcionamento, sendo obrigadas a usarem os bancos de igrejas
para acomodarem seus alunos e o exercício de administrações
escolares fraudulentas, como a do Ginásio da Bahia, acusada de
gastos irregulares e desonestidade, sem o devido cuidado e ri-
gor dos poderes públicos.

2

Nesse cenário também é possível identificar educadores e
instituições destacados, como João Florêncio Gomes à frente
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do Colégio São José, antigo Ginásio Baiano, tido pela socieda-
de como �um educador modelar�

3
 e Ernesto Carneiro Ribeiro,

visto como �personalidade credora de admiração e respeito
dentro e fora do país�. Também são destacáveis experiências
educacionais como a do Colégio Nossa Senhora das Mercês,
destinado a mulheres de camadas média e alta da sociedade

4
; da

Escola Comercial da Bahia, dirigida por Gustavo dos Santos e
destinada ao contingente masculino, e o Colégio dos Órfãos de
São Joaquim, comprometido com a educação profissional de
crianças órfãs. Foi nesse contexto que o Colégio Nossa Senho-
ra Auxiliadora foi criado, ampliou suas atividades e diplomou
sua primeira turma de professoras no ano de 1935, por ocasião
do Jubileu de Prata, sua diretora.

Seu Curso Normal funcionou em dois momentos distin-
tos, sempre com grande acolhida e aceitação social. Inicialmen-
te até 1938, quando, por motivos de ordem política, encerrou
suas atividades, voltando a funcionar no ano de 1956, com a
então denominação de Curso Pedagógico. Durante o período
de suspensão do referido curso, o Curso Ginasial continuou
funcionando porque já havia obtido inspeção preliminar no ano
de 1938, e a permanente no ano de 1946, através do Decreto nº
20827, do então Presidente Eurico Gaspar Dutra.

Em 1951, o Colégio obteve a permissão para funcionamen-
to do 2º Ciclo, passando a oferecer os Cursos Clássico e Cien-
tífico. Em 1956, restabeleceu o Curso Pedagógico que já havia
diplomado cinco turmas de Professoras Primárias. Em 1962,
o Colégio contava com 958 alunos, abrangendo desde o Jardim
de Infância até os cursos de 2º grau.
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Para isso, mantinha um corpo docente composto por 63
professores, 12 funcionários administrativos, incluindo vice-
diretora, secretária, tesoureira, supervisora e auxiliares de ad-
ministração.

Ao lado das atividades educacionais, a educadora mantinha
obras sociais, anexas ao Colégio, destacando-se a Cruzada soci-
al de Auxílio Fraterno, funcionando no bairro Jardim de Fáti-
ma, no subdistrito de Brotas, e mantida pelos corpos docente e
discente da sua escola. Também contava com subvenções, es-
pecialmente do governo federal, conseguidos com o apoio dos
deputados Vasco Filho, Nestor Duarte, Dantas Júnior e Luís
Viana, e do senador Aloísio de Carvalho Filho.

Além dessa entidade filantrópica, incentivou a criação de mui-
tas outras, dentre elas: a Federação Baiana de Bandeirantes, tendo
sido sua primeira Presidente; o Abrigo do Salvador, a Socieda-
de de Defesa Contra a Lepra e o Instituto Baiano de Investiga-
ção da Tuberculose.

Todo esse empenho resultou em produtos prestigiados pela soci-
edade baiana, com destaque para a formação técnica e moral de gera-
ções e gerações de mulheres, com um perfil inconfundível. O primeiro
aspecto é comprovado pelo desempenho de suas ex-alunas, tanto no
exercício de cargos diretivos importantes, quanto pela continuidade
de sua formação em instituições de nível superior, nacionais e inter-
nacionais. No segundo aspecto, as ex-alunas falam de valores cultiva-
dos, tais como: a camaradagem, a morosidade e a ternura.
Relembram-se, com orgulho e saudade, das �juras de amizade eter-
na�, das dedicatórias registradas nos cadernos de recordação, do afeto,
da solidariedade, da troca de merendas, dentre tantas outras.

5
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Também relembram o quanto o espaço do Colégio era para
elas poético e acolhedor. Lá formavam amizades saudáveis, re-
lacionavam-se umas com as outras em clima afetivo e compa-
nheiro, sem as cobranças feitas pela sociedade para que tivessem
um namorado, para que se relacionasse com o outro sexo, den-
tro do modelo patriarcal que vê a mulher com destinada ao
matrimônio e à maternidade. Mas, como afirma uma ex-aluna:

[...] a saída do Colégio, o reingresso no mundo �natural� e a
obrigatoriedade de se ter um namorado, aquelas relações fluidas,
simétricas, se desfaziam como num sonho. A sociedade não per-
mitia o �continuum� amoroso entre elas. Era o fim do poético.
(PALACKY, 2000)

O poético a que se refere a depoente pode ser interpreta-
do por ângulos diferentes. O que ela se refere fala de uma
instituição onde a confiança e o respeito eram pilares. Entre-
tanto, não se pode esquecer que as alunas conviviam com seus
pares, com iguais, onde a relação é permitida, afinal, os iguais
podem ocupar os mesmos espaços e estabelecerem pactos.
Isto porque, além de ser uma escola eminentemente femini-
na, também era de jovens de camadas média e alta da socieda-
de baiana.

O Colégio foi quase exclusivamente feminino. Iniciou como
escola destinada ao sexo feminino, fazendo concessão ao sexo
masculino da pré-escola até a alfabetização. Em seguida, alar-
gou a experiência de educação do sexo masculino, com a criação
de uma escola destinada a esses, e, como conseqüência do mo-
vimento histórico, acolheu-os na própria sede do Colégio, en-
tretanto, nunca além do curso identificado como Primário,
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naquele momento. As ex-alunas e ex-professoras relembram-
se desse limite ao afirmarem que os cursos Ginasial e Colegial
eram apenas femininos.

Também essa é uma marca da sociedade patriarcal, na busca
de preservar uma moral tradicional representativa de um mo-
delo onde a mulher se caracteriza como ser para o outro e não
para si. O cuidado, em última instância, é uma forma de garan-
tia de uma identidade que abre mão dos seus projetos ou se-
quer os vislumbra. É verdade que muitas ex-alunas da instituição
romperam com os limites estabelecidos, fazendo carreira pro-
fissional, entretanto, como já demonstramos, a sociedade con-
tinuava exigindo que elas reproduzissem o modelo feminino
hegemônico.

A não relação com colegas do sexo masculino e em idade
acima da infantil constitui-se em um recurso para garantir a
manutenção de valores e evitar a troca de conhecimento e de
intimidades, que poderiam arranhar a �honra� da mulher, quan-
do, de fato, o medo consistia em não afetar a estrutura de po-
der estabelecida.

Essa e outras atitudes similares mostram a articulação dos
valores da educadora com aqueles da sociedade, o que fazia a
sua instituição ser o sonho das famílias e motivo de orgulho
para as alunas que conseguiam fazer parte do seu quadro. Tais
sentimentos eram expressos através de atitudes de carinho para
com a educadora, manifestos em diversos momentos e em par-
ticular, na data do seu aniversário natalício. As palavras de uma
ex-aluna e ex-professora do Colégio são expressivas:
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[...]os aplausos que ela recebia, eu me lembro bem, muito peque-
na, dos aniversários dela, a quantidade de flores que ela recebia,
manifestações de carinho, de respeitabilidade social mesmo. E ela
tinha uma quantidade de cartas e telegramas da maior
expressividade, desde pessoas do poder, desde os governadores,
secretários de Estado, até as pessoas muito simples, muito humil-
des. Ela verdadeiramente onseguia isso.

O conceito que as alunas tinham da educadora

Uma psicóloga nata

Numa época em que o modelo educacional dominante era o
Humanista Tradicional, focado numa base essencialista do ser
humano, ou seja, na premissa que existe uma natureza humana
única, cabendo à educação, incluindo aí os métodos de ensino,
o material didático e a relação professor/ aluno, proporcionar o
desabrochar dessa essência, a educadora dedicou particular aten-
ção ao aluno, ao seu comportamento, às manifestações dos seus
sentimentos, a fim de entendê-lo e melhor conduzi-lo.

Demonstrando que entendia o aluno como um ser no mun-
do, quer dizer, socialmente articulado, cujas manifestações e
possibilidades eram facilitadas pelas relações estabelecidas na
sociedade e principalmente na família, estendia suas preocupa-
ções à família. Procurava conhecer todas, manter com elas uma
relação aproximada e de cumplicidade, a fim de melhor conhe-
cer e conduzir seus filhos.

Com essa intenção, mesmo não tendo fugido ao modelo
educacional vigente, onde a exigência, a disciplina e a austerida-
de predominavam, procurava conversar, investigar a personali-
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dade do aluno, observando criteriosamente sua postura física
e em especial seu semblante, seu olhar. Dizia que pelo olhar
do aluno, pelo seu �rostinho� ela o entendia e melhor poderia
ajudá-lo.

Essa atitude, antecipatória da moderna pedagogia que centra
sua atenção no aluno e não no educador, é, hoje, interpretada
por muitas das suas ex-alunas e professoras como atitude de
uma psicóloga. As expressões usadas para defini-la incluem:
�Ela era uma psicóloga nata, pelo olhar da gente ela conhecia
que alguma coisa estava errada, ela conhecia, tinha uma perspi-
cácia muito grande�, relatou uma ex-aluna, egressa do Colégio
Nossa Senhora Auxiliadora no ano de 1955.

Com essa forma de educar, ela também inovava em muitos
aspectos metodológicos, por exemplo, substituindo a punição
pela compreensão, sem permissividade exagerada. As profes-
soras do estabelecimento, em sintonia com a tradição educativa
da época, ao se verem em situações difíceis de indisciplina
e conhecendo a habilidade e condução metodológica de �Dona
Anfrísia�, como era chamada, encaminhavam as alunas trans-
gressoras a ela. A atitude das docentes além de punitiva de-
monstrava o respeito à hierarquia de poder, pois ela representava
a autoridade máxima.

Ser encaminhado a �Dona Anfrísia� era sinal de ter ex-
trapolado aos limites do desejado e permitido, entretanto, ela
tinha para com a aluna faltosa, em especial, se criança, uma ati-
tude considerada por muitas daquelas que ali estiveram diante
dela, como �condescendente�. Como relatou uma ex-aluna
e ex-professora da Escola:
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[...] agora ela tinha uma extrema condescendência com a criança, ela
tinha uma extrema sensibilidade para identificar momentos de alegria
e para entender determinadas surpresas do comportamento de uma
criança e tinha aceitação por esse tipo de comportamento. Ela se dedi-
cava muito a essas crianças que davam trabalho, que eram difíceis.

A atitude da educadora, além de ser interpretada, hoje, como
decorrente do imenso respeito que ela possuía pelo ser huma-
no, e sua capacidade e disponibilidade para compreendê-lo, tam-
bém é identificada como precursora da teoria atual da Inteligência
Emocional. Valorizava na aluna não só sua capacidade cognitiva
para apreender o conhecimento técnico ensinado e seu resulta-
do através de boas notas, mas também suas emoções, sua capa-
cidade para resolver problemas e para se colocar diante da vida.

Assim, com a sensibilidade de quem sabe o valor da escuta e o
respeito ao ser humano como razão, emoção e sentimentos, ela
recebia as alunas �faltosas� com acolhimento: � me conte o que
está acontecendo para eu ver o que posso fazer por você�, relembra
a maioria das suas ex-alunas. Atitude que é sintetizada por elas
como a de uma psicóloga, mesmo sem o ter sido por titulação.

Formação integral do ser

A compreensão do ser humano como um ser integral, visí-
vel na forma como a educadora se relacionava com seus discen-
tes, conforme vimos anteriormente, define o que ela considerava
ser o papel da educação e do educador. Longe de limitar-se a
instruir, informar e cobrar repetição de conhecimento, ela se
preocupava em formar a personalidade, o caráter, atrelando
a isto o ensino do conteúdo das disciplinas teóricas.
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Esse entendimento também pode ser identificado com sua
própria formação. Nunca se acomodou com o conhecimento
adquirido, permanecendo sempre em busca de novas informa-
ções, assim como de um maior aperfeiçoamento moral. Fez
sua formação básica na Escola Normal, considerada de alto ní-
vel naquele momento, com os professores mais destacados na
sociedade baiana, entretanto, como vimos em capítulo anteri-
or, foi uma incansável investigadora dos documentos e dos sen-
timentos humanos.

Lia muito e muitos títulos e fontes, documentos de arquivo
até revistas estrangeiras, o que facultava sua participação tam-
bém na transmissão de conhecimento, mesmo quando não exer-
cia a função de professora. As ex-alunas recordam-se com
entusiasmo das aulas de história, geografia, religião, dentre
outras, ministradas por ela em substituição a algum professor.
Como demonstra este depoimento de uma ex-aluna, egressa
do Colégio no ano de 1959:

Quando faltava um professor, que era raro isso acontecer, ela então
chegava na sala de aula para preencher o horário, e perguntava qual
era o assunto que nós estávamos [...] e dava uma senhora aula,
melhor, às vezes, que a do próprio professor. E isso era assim: ela
falando, a gente ouvia em silêncio, porque era assim magistral a
aula que ela dava.

Esse mesmo tipo de desempenho ela procurava facilitar às
suas alunas, estimulando atividades que ultrapassavam ao con-
teúdo formal, valorizando os talentos de cada uma. Entretanto,
mais do que prepará-las para enfrentarem a realidade mul-
tifacetada, ela investia na sua formação técnica e moral.
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A transmissão do conhecimento caminha ao lado da transmis-
são de valores, não como uma preocupação de fachada, para
agradar a sociedade, mas por convicção e compromisso que
transcendia aos sociais, rumo aos espirituais.

A formação moral recebida por suas alunas tinha raízes
fincadas em suas crenças religiosas. Como escreveu uma
ex-aluna:

[...] desenvolvendo mentalidades ou despertando faculdades ainda
adormecidas, no nosso Colégio tudo se faz dentro dos princípios
de amor a Deus e ao próximo, dando aos seus alunos exemplos
edificantes de altruísmo, generosidade e desprendimento. (RI-
BEIRO, 14/12/1960)

A partir disso, essa formação moral comportava �aulas prá-
ticas� de caridade, oferecidas pela instituição. A cruzada social
intitulada de Auxílio Fraterno foi criada pela educadora e desti-
nava-se a esse fim e ao socorro aos necessitados. Fazia parte da
rotina das alunas da escola visitarem semanalmente a institui-
ção, auxiliando a quem ali trabalhava na distribuição de alimen-
tos e remédio às pessoas que a ela acorria em busca de auxílio
material e espiritual. Como demonstra uma ex-aluna e ex-fun-
cionária do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora:

[...] ela fundou uma cruzada social Auxílio Fraternal, lá no Jardim
de Fátima, entendeu? Que ela dava assim [...] para as alunas pode-
rem ter aquela parte de caridade, né? Fazer um ato de caridade,
ensinar a caridade e a assistência social às alunas [...].

Além da distribuição de remédios, a obra incluía uma escola
para crianças carentes, modelo comum na prática de institui-
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ções educacionais religiosas, destinadas às camadas média e alta
da sociedade. Mais do que isso, celebrava missa aos domingos,
no firme propósito de transmitir a fé católica, também às pes-
soas carentes da sociedade.

Internamente, na formação de suas alunas, a educação reli-
giosa e a moral estavam estreitamente relacionadas. Devota de
Nossa Senhora Auxiliadora, a quem consagrou o seu colégio,
cumpria o ritual diário de reunir as alunas no início das aulas
para entregarem os serviços do dia à Santa. O Colégio também
participava de forma efetiva de todas as comemorações religio-
sas, tais como da Semana Santa, Corpus Christi, Mês de Maria,
dentre outros. As alunas participavam de todas as solenidades
religiosas, como parte de sua formação integral, e, hoje,
relembram das mesmas com saudade e gratidão, assim como
uma marca intransponível:

[...] lá tinha o mês de Maria, todo ano era festejado com muita
alegria, as festas sempre comemoradas com missa na capela. Lá
tinha capela própria. No aniversário dela, tinha uma missa e nós
todas participávamos, no dia de nossa Senhora Auxiliadora. Nunca
sai da mente da gente.

Evidencia-se na fala da aluna que a Educadora marcou pro-
fundamente suas alunas e foi competente na concretização dos
seus objetivos, como o de imprimir o seu ideal religioso.

Ser educadora

Os defensores da educação de inspiração religiosa sempre
fizeram distinção entre educação e instrução e, por conseguin-
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te, entre professora e educadora. O ponto de separação consis-
tia entre apenas transmitir informações ou formar o ser inte-
gral, mente e corpo. Dona Anfrísia foi e é reverenciada como
uma educadora, melhor ainda, como uma �educadora por ex-
celência�. �Ela não estava preocupada apenas com a instrução,
com o instruir, ela queria formar. Formar em termos de mo-
delagem de comportamentos, de atitudes, de ética social�, de-
finiu uma ex-aluna, egressa do Colégio no ano de 1954.

Esse conceito estava em sintonia com o da sociedade e res-
pondia ao que ela espera de uma educadora. Assim, como vi-
mos, ser aluna de Dona Anfrísia era um sonho das famílias e
motivo de orgulho para as alunas. Ambas sabiam o quanto fa-
zer parte daquela instituição representava socialmente. O sim-
ples fato de ser aluna do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora
significava uma recomendação, pois todos sabiam que sairiam
de lá formadas em todos os sentidos.

A postura educada e compreensiva da Educadora não com-
portava a falta de rigor e de indisciplina. Fazia questão e não
permitia que a aluna andasse mal vestida, com uniforme des-
cuidado, sujo ou amassado, o que é uma constante na educação
da elite feminina da época

6
. Também a disciplina constituía-se

uma das metas da instituição, o que satisfazia a maioria das
famílias e era recebido como natural por parte das alunas,
e como um exagero para algumas famílias e suas filhas, a ponto
de retirá-las do estabelecimento. Tal registro serve apenas para
dizer que havia algum tipo de resistência à sua forma de educar,
sem com isso significar descrédito social aos seus métodos
e competência.
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Ser aplicada era uma exigência que fazia às alunas, mesmo
tendo a possibilidade de ouvir suas desculpas e valorizar suas
tendências, como vimos. Para estimular o empenho das mes-
mas e a dedicação aos estudos, lançava mão de mecanismos como
a premiação, inclusive na forma de bolsa de estudo, concedidas
às primeiras colocadas. Para sintetizar a forma de ser da educa-
dora, nesse aspecto, este depoimento de uma ex-aluna é signi-
ficativo: �[...] ela era uma pessoa extremamente exigente [...]
com a disciplina, ela exigia uma disciplina a toda prova, sempre
o aluno impecável, ordeiro, bem vestido, no sentido de limpo
e organizado [...]�.

Cuidava não só da imagem de suas alunas como também da
sua e do seu estabelecimento educacional. Assim, dentre as exi-
gências que fazia a quem quisesse ali permanecer, proibia qual-
quer tipo de comportamento rejeitado socialmente, quando
trajando o uniforme da escola. Arrolava dentre eles: comprar
qualquer coisa em armazém, brincar ou fazer �baderna�.
As alunas deviam comportar-se na rua, quando fardadas, de
forma discreta e séria.

Reconhecimento das alunas através dos tempos

A forma enérgica e disciplinadora como a educadora lidava
com suas discípulas em nada arranhava a admiração, reconheci-
mento e relação filial que mantinham com ela. Seguidora dos
princípios da educação tradicional, que coloca o educador como
modelo a ser seguido, a quem compete colocar limites, sem
descurar do carinho e da compreensão, estabeleceu com suas
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alunas laços que o tempo não desfez, e sim decantou, tornando
a admiração juvenil em veneração na maturidade.

Como já vimos, dentre as datas comemoradas na �Escola de
dona Anfrísia�, destaca-se, como a maior de todas, o dia de
Nossa Senhora Auxiliadora e o dia do aniversário da educado-
ra. Este era cultuado no estabelecimento e as alunas faziam
questão de demonstrarem o amor que sentiam pela mestra.
Durante todo o dia, a educadora recebia visitas e homenagens
das alunas, do mesmo modo das ex-alunas, que como um grande
rebanho, iam dar-lhe um abraço de parabéns e renovar a grati-
dão e o carinho filial (RIBEIRO, 14/12/1960).

Essa atitude de reverência para com a mestra não se restringia
às datas comemorativas, a educadora era procurada freqüentemente
por quem havia estudado com ela, em busca de uma palavra amiga
em momentos difíceis, a fim de informá-la sobre o desenrolar da
sua vida (nascimentos, casamentos, formaturas, batizados) ou ape-
nas para gozarem da convivência com ela.

São muitos os documentos onde encontramos registrado o
amor que as ex-alunas professam a dona Anfrísia. Neles, estão
relatos como: �sou das que estimam D. Anfrísia, das que admi-
ram sua personalidade, das que confiam nela, das que louvam
sua severidade, aplaudem a sua intransigência, das que a vene-
ram, das que lhe dedicam amor verdadeiramente filial� (op. cit.).
O depoimento da ex-aluna evidencia que aceitava a mestra e
sua forma de ser e de educar, sem ressalvas, nem condições.
Contemplava da mesma até os supostos defeitos, tais como
intransigência e autoritarismo, atitudes que eram interpretadas
pelas ex-alunas e seus familiares como cuidado e dedicação.
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Quem houvesse conhecido a mestra e não seguisse seus
ensinamentos e a reverenciasse era interpretada como desa-
justada, �ingrata� e como �alma opaca�. Entretanto, a generosi-
dade da mestra, numa verdadeira atitude materna, acolhia a essas
�ovelhas perdidas�, oferecendo-lhes sua compreensão e conse-
lhos. Atitude que era vista como própria de uma grande educa-
dora, que não tem como meta apenas transmitir conhecimento,
mas �esculpir as almas�. Trabalho realizado com rigor e ternura,
o que a fazia ser identificada como uma �mestra incomparável�:

[...] no nosso Colégio, acima da instrução, está a formação. Os que
por ele passam e se deixam orientar pelas palavras sábias de D.
Anfrísia, os que por ela passam e se deixam moldar pela velha
mestra, esses saem do Colégio, levando para o lar, para a sociedade,
para a vida uma marca inconfundível, uma personalidade, uma
maneira de ser. (op. cit.)

Outro artigo de uma das suas alunas, de quando era profes-
sora da escola pública, segue a mesma direção laudatória. Sob o
título: �Porque me afano da minha mestra�, ela relembra a
mestra como sua segunda mãe, do carinho maternal que ela
dedicava às alunas, a ponto de viver com elas suas angústias e
alegrias. Num retorno saudosista, porém, onde os sentimen-
tos do passado afloravam como se fossem hodiernos, ela fala
da mestra como tendo sido o que de melhor aconteceu em sua
vida, a ponto de, mulher de meia idade, não se esquecer da
mesma e visitá-la acompanhada dos filhos rapazes.

Alguns trechos do mesmo artigo são definidores da relação
maternal que a educadora estabelecia com suas alunas e de como
a escola se transformava em uma extensão do lar: �Naquela
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escola, que nada mais foi que uma continuação do meu próprio
lar, via Mamãe na pessoa da minha primeira mestra�.

A relação da atividade docente com a maternidade vem sen-
do estabelecida historicamente. No final do século XIX, quan-
do o poder constituído concordou com co-educação, sob
a regência de professoras, argumentava-se que a mulher era
mais adequada a essa atividade, por ser análoga àquela que a
mulher ocupava dentro de casa, com seus filhos. Atividade que
exigia paciência, carinho, bondade, enfim, como diziam, �ins-
tinto materno�. Esse instinto fazia com que as professoras ti-
vessem mais condições de despertar a atenção das crianças e de
fazê-las ficarem quietas. Isto porque as mestras lembravam suas
mães, pessoas boas e dedicadas a quem eles amavam e não
iriam aborrecer.

Além desse entendimento que deriva da questão de gênero,
essa prática também reflete a larga influência da pedagogia tra-
dicional, que ensina as mestras a tratarem as educandas como
filhas e fazer da escola a continuidade do lar.

Essa relação familiar e maternal que as alunas nutriam para
com a Escola e a Mestra é contada emocionadamente por quantas
tiveram a experiência de conviver com a educadora Anfrísia San-
tiago, conforme faz uma ex-aluna em artigo do dia 27 de no-
vembro do ano de 1976: �sua imagem, mestra querida, se
perpetuará através dos anos, senão como a maior educadora
baiana, também como a fada que espargindo bondade já há 50
anos, escreve as mais belas páginas na maravilhosa História da
Bahia� (ACIOLI, 1976).

Anfrísia Santiago - miolo.pmd 24/11/2005, 12:2376



77

A educadora continua sendo lembrada pela sociedade e por
suas alunas. Estas, certamente, tatuadas pelos ensinamentos e
pelos exemplos da educadora, não se cansam de reverenciá-la,
como fizeram no seu centenário de nascimento e no ano de
2000, quando um grupo de ex-alunas mandou celebrar missa
em homenagem à educadora e, em seguida, reuniram-se para
um chá de confraternização. O evento foi divulgado no Jornal
A Tarde, do dia 22 de maio do referido ano, através de um
artigo de autoria de uma ex-aluna, e deixava explícita a gratidão
à mestra:

[...] com prazer e alegria, estaremos unidas no mesmo sentimento
de gratidão, respeito e admiração àquela mestra, paradigma das
mais respeitáveis virtudes femininas e exemplo maior de dignida-
de, inteligência e sabedoria para todas aquelas que tiveram a ventu-
ra de auferir da sua benéfica influência. (SENA, 2000)

O reconhecimento e a distinção que alunas, familiares e a
sociedade em geral dedicavam a Anfrísia Santiago tinha muitos
motivos, dentre eles, o fato de ter dedicado sua vida à causa da
educação e, desse modo, aos outros. A ponto de não saber os
limites entre o público e o privado, entre sua vida e seu traba-
lho. Tudo era a mesma coisa, um invadia o outro, tanto no pen-
samento quanto na prática. Por exemplo, sua casa era o primeiro
andar da própria instituição, onde se dividia entre as demandas
das alunas e da família. Ao longo de sessenta anos, dedicou-se à
educação, sendo responsável pela formação de gerações e gera-
ções, de modo que seu falecimento, no ano de 1970, represen-
tou não só o fim de um destacado estabelecimento educacional,
como também o de uma época, como exprimiu uma ex-aluna:
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�com o fechamento do Nossa Senhora Auxiliadora, simbolica-
mente se extinguiu uma época�

7
.

Essa era uma marca muito forte da educação no período em
análise, momento em que era tomada como vocação ou sacer-
dócio, em consonância com sua gênese, ligada à Igreja Católica
e exercida por membros do clero. Nessa perspectiva, o magis-
tério vem sendo considerado uma vocação sacerdotal e o edu-
cador um membro da família, que não tem hora para trabalhar,
nem limites para o seu ofício, esse era o modelo da educadora.
O fato de morar na própria escola é representativo desse
imbricamento da educação com a família e da educadora como
uma segunda mãe, como ela se via, agia e era considerada.

Ela era muito próxima dos pais dos alunos, assim como da
comunidade, a quem prestava inúmeros serviços sociais. Situ-
ação que dificulta uma definição do educador como um profis-
sional e o coloca numa situação ambígua, entre o natural e o
sobrenatural. Como bem define as palavras de uma ex-aluna,
ao tentar demonstrar o seu sentimento sobre a educadora
Anfrísia �[...] não foi apenas uma profissional do ensino, mas
uma educadora no mais amplo sentido da palavra, exercendo
sua missão com grandeza apostólica� (RIBEIRO, 1994).

Notas
1
 Maiores detalhes, verificar o Diário da Bahia, Coluna Dominical, de 11 de
outubro de 1925.

2
 O assunto foi insistentemente tratado no Jornal O Imparcial dos dias 01,04 e 09
de setembro do ano de 1920, assim como no jornal A Tarde do dia 09 de setembro
do mesmo ano.
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3
 O Imparcial, 15 de outubro de 1920.

4
 Para maiores esclarecimentos recomendamos os livros: Elizete Silva Passos, Mu-
lheres moralmente fortes, 1992; A Educação das virgens, 1995; De anjos a mu-
lheres, 1996, dentre outros.

5
 Por exemplo, a ex-aluna Ana Cristina Palakcy resgatou essas lembranças em
artigo publicado no jornal A Tarde do dia 12 de fevereiro do ano 2000.

6
 Outros estudos realizados por nós, dentre eles: A educação das virgens, Mulheres
moralmente fortes e Palcos e platéias, focados em instituições educacionais simi-
lares ao Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, a forma de se comportar exigidos
das alunas seguiam o mesmo tipo de exigência.

7
 Ana Cristina Palacki, jornal A Tarde, Caderno Cultural,12/02/2000, p. 2.
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coleção

educadoras baianas

Elizete Passos

Anfrisia Santiago

´

Elizete Passos é Professora Universitária, pesquisadora e escritora. 
Licenciada em Filosofia, Mestra e Doutora em Educação, 
há muitos anos vem pesquisando sobre a educação feminina na Bahia 
e orientando teses e dissertações sobre o assunto. 
Acerca da temática tem vários livros e artigos, destacando-se 
os seguintes livros: O Feminismo de Henriqueta Martins Catharino, 
Mulheres Moralmente Fortes, De Anjos a Mulheres, A Educação 
das Virgens e Palcos e Platéias. 

Anfrísia Santiago nasceu no dia 21 de setembro de 
1894, na rua dos Marchantes, nº 65, no Distrito de 
Santo Antonio, na cidade de Salvador.

Ficou órfã de pai aos vinte e três anos de idade e 
como a mais velha dos seis filhos da família, dedicou-se 
ao magistério, e passou a viver para ele, sem nunca ter 
constituído sua família. Viveu para a mãe, para os 
irmãos e inúmeras alunas, consideradas filhas espirituais. 
Essa é, quase sempre, uma opção que mulheres que 
se dedicavam a uma profissão precisavam fazer, diante 
da incongruência entre trabalho e casamento definida 
socialmente.

Dona Anfrísia, como era conhecida, modestamente 
se definia como professora primária, apesar de ser 
reconhecida como uma grande educadora.Vestia-se 
com esmero, cuidava da aparência, das relações, dos 
hábitos e de tudo aquilo que pudesse representar suas 
idéias e  forma de ser.

A exigência exacerbada que tinha com tudo o que 
realizava, se, por um lado, era garantia de qualidade, 
por outro, a engessava. Como analisa, hoje, uma 
ex-aluna e ex-professora do Colégio Nossa Senhora 
Auxiliadora: “normalmente, ela censurava muito tudo 
que ela mesma fazia e terminou não deixando muita 
coisa escrita”.

Apesar disso, as ex-alunas dizem que ela era muito 
compreensiva, porém, a compreensão a que se referem, 
vem sempre relacionada com a rigidez, controle e 
perfeccionismo. Ela sabia de tudo o que se passava 
com as alunas, não permitia que os trabalhos escolares 

fossem apagados com borrachas, era rígida na 
disciplina, exigia ordem e despertava receios 
e até medo.

A educadora, seguindo a orientação Católica, propunha-
se a dar às suas alunas uma formação completa, em sua 
situação de escola eminentemente feminina, isso incluía 
preparar as mulheres não só nas técnicas e teorias que 
as levariam a ser educadoras, como nas boas maneiras, 
na administração da casa, nas prendas domésticas, que 
as capacitariam para boas donas de casa.

Dona Anfrísia foi uma educadora que viveu para a 
educação, tendo sublimado desejos como o de seguir 
a vida religiosa, a fim de poder exercer a profissão em 
tempo integral e com total dedicação. Além de ser uma 
estudiosa incansável, procurava colocar seu saber a 
serviço da educação dos jovens sob sua responsabilidade, 
estimulando a leitura, a escrita,  a aquisição de grande 
cultura, assim como a formação moral e religiosa.

As homenagens póstumas prestadas a ela pela 
sociedade demonstram o alto conceito que lhe era 
conferido por todas as instituições e pelas pessoas. 
O jornal A Tarde do dia 27 de abril de 1970, 
noticiou: “ Falece Anfrísia Santiago cuja vida foi 
dedicada à educação”. 
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