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Considerações iniciais 

 

Este artigo, vinculado à pesquisa de iniciação científica intitulada: A Modernização da 

Escola Primária Alagoana (1912-1930): atos, agentes e artefatos, tem como objetivo 

principal discutir as contribuições de professoras primárias em várias frentes, considerando 

tanto suas atuações quanto produções, de modo que mais que  dar-lhes visibilidade, apontem-

se elementos para a História da Educação alagoana.  

Para tanto, compomos “biografias” na perspectiva de situar convergências em 

atuações dessas professoras com destaque para seus contributos em um diálogo com a 

historiografia da educação e com as categorias gênero e geração.  

A delimitação temporal da pesquisa compreendeu os anos de 1912 a 1930, centrando-

se no período da administração do governador Clodoaldo da Fonseca (1912-1915) que 

assumiu o estado de Alagoas após o fim da chamada “oligarquia Malta” (VERÇOSA, 2006).  

A pesquisa desenvolvida sob a referência da Nova História Cultural foi desenvolvida 

por meio da localização de diferentes fontes documentais, realizando-se os procedimentos de 

leitura, transcrição, sistematização e análise (ARÓSTEGUI, 2006). Constituíram fontes 

documentais para o trabalho, os Relatórios dos Governadores do estado de Alagoas; a Revista 

de Ensino (1927-1931) como principal veículo de socialização de escritos de professoras e 

notícias relacionadas à educação e ao cotidiano das escolas; bem como jornais que circularam 

à época, em Alagoas. 

Foi por meio da triangulação das supracitadas fontes que as biografias apresentadas, 

ainda que muito lacunares, considerando-se que um dos obstáculos vivenciados na pesquisa 

tem sido a dificuldade na localização de informações a respeito das professoras que atuaram à 

época. 

Uma das fontes em que conseguimos encontrar informações sobre algumas das 

professoras foi o Dicionário mulheres de Alagoas ontem e hoje, organizado por Silva & 
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Bomfim (2007). A fim de obter outras informações, procedemos a uma pesquisa na 

Hemeroteca da Biblioteca Nacional, importante instituição depositária de acervo de 

periódicos. A partir da leitura de alguns jornais foi possível obter informações adicionais e 

acrescentar dados relativos as suas atuações, ainda pouco conhecidas na História da Educação 

alagoana. 

Conhecer o processo de modernização do ensino no estado de Alagoas, delimitado 

aqui as três primeiras décadas do século XX, identificando professoras que tiveram atuação 

nesse período, constitui objetivo principal deste trabalho.  

Nomear professores/as para realizar viagens pedagógicas com o intuito de trazer 

melhorias à educação constituiu estratégia muito comum entre os governadores, notadamente 

nas décadas de vinte e trinta do século XX, quando a pauta de base era a organização e/ou 

modernização da escola.  

Nesta direção, consideramos com Gondra (2010) que as motivações, itinerários, 

duração, produtos e efeitos das chamadas viagens pedagógicas podem ser analisadas em suas 

contribuições e rebatimentos, sobretudo, ao localizarmos professoras que atuaram sob esta 

condição.   

Para a viagem de professores alagoanos a São Paulo, no ano de 1913, foram nomeados 

três professoras e um professor com “as mais elevadas classificações” nas palavras do então 

governador, Clodoaldo da Fonseca; e para o Rio de Janeiro foram enviadas duas professoras, 

cujo foco foi delimitado ao conhecimento de como funcionavam as escolas profissionais. 

Posteriormente, para viagem à Itália, com vistas ao aperfeiçoamento no método Montessori, 

foi designada a professora Maria Rosália Ambrozzio; e nos anos de 1930, quinze professoras 

integraram a chamada “cruzada pedagógica” ao estado de Pernambuco - movimento pela 

renovação pedagógica.   

Nas seções seguintes, apresentamos as experiências vividas por professoras primárias 

(grupo por nós escolhido) que atuaram no citado período e que foram distintivas de sua 

atuação, mas também se apresentaram como referentes para que cargos e/ou funções fossem 

ocupados por mulheres, bem como outras atividades que lhes propiciaram mais que 

experiências; referências de/para a formação de outras mulheres professoras, em décadas 

subsequentes.  

 

Professoras alagoanas que atuaram nas primeiras décadas do século XX  
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 Os grupos de professoras por nós escolhido teve como critério de base a participação 

nas chamadas viagens pedagógicas, sob o argumento de que as indicações já se davam por 

distinção de suas atuações ou, ao contrário, que suas participações contribuíram para que 

fossem designadas para outras funções ou tivessem reconhecimentos. 

 Nessa perspectiva, selecionamos dois grupos, considerando-se o espaço-tempo das 

viagens pedagógicas, sendo a primeira realizada no ano de 1913 para os estados de São Paulo 

e Rio de Janeiro, conforme já informado; e a segunda, em 1930 para o estado de Pernambuco. 

Para uma apresentação conjunta das professoras, organizamos dois quadros com os 

nomes e algumas informações, quando localizadas, incluindo-se atuações individuais para em 

seguida, selecionarmos os nomes de professoras, cuja função, atividade ou reconhecimento 

permite uma associação ou relação em seus particularidades, como é o caso das professoras 

que deram nomes a escolas, desempenharam funções diretivas, escreveram livros, atuaram na 

imprensa, além de terem exercido outras atividades/profissões. 

 

Quadro 1 - Professoras integrantes do primeiro ciclo de viagens  

(São Paulo e Rio de Janeiro, 1913) 

Nomes Instituição de 

atuação 

Atividades/Funções 

desempenhadas  

Produções Reconhecimentos 

Elisabeth Leal 

Carrascosa  

Em 22 de 

janeiro de 1915 

foi removida da 

cidade de 

Maragogi para o 

município de 

Atalaia. No 

mesmo ano era 

professora da 

capital. 

Professora do 2º ano 

do Grupo Escolar D. 

Pedro II, em 1930. 

Tesoureira do 

Círculo de 

Colaboração 

Educacional “D. 

Pedro II”; Diretora 

do Grupo Escolar D. 

Pedro II (1937)  

 

 

 

 

______________ 

Presidiu o 

conselho diretor 

da Sociedade 

Protetora do Asylo 

das Orphãs de 

Nossa Senhora do 

Bom Conselho 

nos de 1917 a 

1919.  

 

Fernandina 

Malta de Souza 

Professora da 

capital, Maceió  

Atuou como diretora 

do Grupo Escolar 

Ladislau Neto 

(1937); Professora 

do Curso de 

Admissão 

Relatório de 

viagem 

pedagógica 

realizada a São 

Paulo 

(documento 

localizado no 

Arquivo Público 

de Alagoas 

Dá nome a uma 

Escola Estadual 

localizada no 

município de Rio 

Largo/AL 

Julieta Leal 

Penna 

Grupo escolar 

Fernandes Lima 

Professora primaria 

da capital do estado 

de Alagoas  

Publicou na 

Seção 

Methodologia o 

Plano de aula 

História natural. 

(REVISTA DE 

ENSINO, n. 4, 

1927, p. 9-10. 

 

 

 

 

 

______________ 
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Preleção 16 de 

setembro 

(REVISTA DE 

ENSINO, n. 17, 

1929, p. 58-59). 

Rita Rosália de 

Abreu [Rosália 

Sandoval] 

Professora 

primária 

Poetisa, tradutora e 

professora-autora de 

livros didáticos e 

literários. Redatora 

do jornal Rosal. 

Publicou dois 

livros didáticos, 

um de leitura e 

outro do tipo 

manual.  

 

Poetisa com 

publicações em 

diversos jornais 

do país e no 

exterior. 

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir das fontes documentais 

 

Cabe ressaltar que algumas dessas professoras tornaram, posteriormente, diretoras de 

grupos escolares, a exemplo de Elisabeth Leal Carrascosa que atuou como diretora do grupo 

escolar D. Pedro e Fernandina Malta de Souza, do grupo escolar Ladislau Neto, além de 

outras atuações.  

Além disso, as professoras em destaque tinham participação ativa na sociedade: 

atuavam na organização de quermesses e seus aniversários, habitualmente, eram publicados 

em jornais da cidade. 

Suas produções na área educacional podem ser vistas como literatura pedagógica, 

material de base à formação de professoras e suas atuações em várias frentes ou atividades 

apontam para uma participação ativa na educação, na imprensa, na instituição escolar, dando-

lhes visibilidade. 

 

Quadro 2 - Professoras integrantes da “Cruzada Pedagógica” ao Recife/PE  

(2º ciclo das viagens, 1930)  

Nomes Instituição de 

atuação 

Atividades/ 

Funções 

desempenhadas  

Produções Observação/ 

Reconhecimentos 

Analia Leite Grupo Escolar 

D. Pedro II 

Professora do 1º 

ano. 

Secretária do 

Círculo de 

Colaboração 

Educacional “D. 

Pedro II”. 

Organizou e utilizou 

material didático 

para o ensino da 

leitura analítica e 

aritmética 

O diretor do 

Grupo Escolar D. 

Pedro II destacou 

sua dedicação aos 

novos processos 

de ensino 

Celina 

Barbosa 

Batinga 

Grupo Escolar 

Thomaz 

Espindola 

Diretora do Grupo 

Escolar Thomaz 

Espindola; integrou 

comissões de 

aprovação de livros 

para uso nas 

escolas do estado 

de Alagoas.   

 

 

 

_________________ 

 

 

 

______________ 
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Elisabeth 

Serpa 

Grupo Escolar 

D. Pedro II 

Professora do 3º 

ano 

 

________________ 

Destacou-se seu 

preparo 

profissional 

Flora Malta 

Ferraz 

Professora da 

cadeira mista de 

Ponta Grossa, 

designada em 22 

de janeiro de 

1927 para servir 

em comissão no 

Grupo Escolar 

Diegues Junior. 

Atuou também 

no Grupo 

Escolar 

Fernandes Lima. 

Professora do 1º 

ano 

Publicou na Revista 

de Ensino de 

Alagoas, Preleções,   

Plano de aula - 

Geographia (2º 

ano). n.2, 1927, p. 

49-52); 

Physiographia de 

Alagoas (n. 7, 1928, 

p. 48-50) e Artigos - 

A Educação (n. 10, 

1928, p. 48-50), e 

Influência do meio 

ambiente para a 

educação (n. 21 

1930, p. 45-46).   

Aluna Mestra da 

Escola normal de 

Maceió (oradora 

da turma de 1926) 

Hermelinda 

Fazio 

Grupo Escolar 

D. Pedro II 

Professora de 

Ginástica 

 

_________________ 

Aluna Mestra da 

Escola Normal de 

Maceió (Turma 

de 1928). 

Irene Braga 

Miguez 

Garrido   

Grupo Escolar 

Diégues Junior 

Diretora do Grupo 

Escolar Diégues 

Junior 

Preleção 16 de 

setembro (REVISTA 

DE ENSINO, n. 17, 

1929, p. 60-61). 

Inovou sua 

atuação com os 

centros de 

interesse. 

Judith 

Mattos 

Grupo Escolar 

Diégues Junior 

_______________ _________________ ______________ 

Julia 

Wanderley 

Lima 

Grupo Escolar 

D. Pedro II 

Professora do 4º 

ano 

Expôs trabalhos de 

Geografia de 

Alagoas realizado 

com os alunos 

 

______________ 

Laura 

Wanderley 

Lima  

Grupo Escolar 

Fernandes Lima 

 

_______________ 

O dia da abolição 

(REVISTA DE 

ENSINO, n. 15, 

1929, p. 20 ). 

 

______________ 

Maria 

Carmelita 

Jucá 

Grupos 

Escolares 

Torquato 

Cabral, Thomaz 

Espindola e D. 

Pedro II 

Designada do 

Grupo Escolar 

Torquato Cabral na 

cidade de Parahyba 

para a cadeira 

isolada da Ponta 

Grossa em Maceió, 

1928. 

Posteriormente, 

designada para o 

Grupo Escolar 

Thomaz Espindola. 

Expôs trabalhos dos 

escolares do Grupo 

Escolar D. Pedro II. 

Aluna Mestra da 

Escola Normal de 

Maceió (Turma 

de 1926). 

Maria da 

Conceição 

Maciel 

Grupo Escolar 

D. Pedro II 

Professora adjunta 

do Grupo Escolar 

Thomaz Espindola 

em 1927. 

O dia da abolição 

(REVISTA DE 

ENSINO, n. 15, 

1929, p. 25 ). 

Aluna Mestra da 

Escola Normal de 

Maceió (Turma 

de 1926).  
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Maria do 

Carmo 

Sampaio 

Grupo Escolar 

D. Pedro II 

Professora do 3º 

ano 

 

_________________ 

 

______________ 

Maria 

Rosália 

Ambrozzio 

Grupo Escolar 

Thomaz 

Espindola 

Atuou como 

diretora do Jardim 

Infantil - Pavilhão 

Montessori 

Professora do 

Curso de Admissão 

Escreveu artigos, 

planos de aulas e 

outros textos para a 

Revista de Ensino de 

Alagoas 

Executora dos 

processos de 

Montessori e 

Decroly. 

Dá nome a uma 

Escola Estadual 

de Maceió. 

Nair 

Cordeiro 

Mirindiba 

Grupo Escolar 

Thomaz 

Espindola 

Nomeada 

professora adjunta 

para o grupo 

escolar Diegues 

Junior, em 10 de 

fevereiro de 1928. 

Publicou na Seção 

Methodologia o 

Plano de aula Lição 

de Português a uma 

classe complementar. 

(REVISTA DE 

ENSINO, n. 80, 

1928, p. 27-29). 

Aluna da Escola 

Normal de 

Maceió (1928), 

reconhecida por 

suas declamações. 

Telcidia 

Araújo Lima 

Grupo Escolar 

D. Pedro II 

Professora do 2º 

ano  

Publicou na Seção 

Methodologia o 

Plano de aula 

Phenomenos 

physicos e fenômenos 

chimicos (REVISTA 

DE ENSINO, n. 10, 

1928, p. 55-56).  

Preleção Contra as 

bebidas alcoólicas. 

(REVISTA DE 

ENSINO, n. 19, 

1930, p. 63-64). 

Expôs provas das 

vantagens dos 

métodos ativos 

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir das fontes documentais 

 

Das professoras informadas, selecionamos duas do primeiro grupo - Fernandina Malta 

de Souza e Rita Rosália de Abreu [Rosália Sandoval] ; e duas do segundo - Celina Barbosa 

Batinga e Maria Rosália de Ambrozzio - para apresentar, ainda que com dados esparsos,  

breves biografias, organizadas no âmbito de pesquisas de iniciação científica desenvolvidas 

no Centro de Educação da Universidade Federal de Alagoas. No quadro seguinte, registramos 

as biografias das professoras mencionadas: 

 

Quadro 3 - Biografias de professoras alagoanas que atuaram nas primeiras décadas do século XX 

Fernandina Malta de Souza atuou como 

professora primária na capital e como diretora 

do grupo escolar Ladislau Neto. Foi professora 

do Curso de Admissão nos anos de 1930. 

Escreveu o Relatório da viagem pedagógica 

realizada a São Paulo, documento localizado no 

Arquivo Público de Alagoas. Dá nome a uma 

Celina Barbosa Batinga era natural de 

Penedo/AL, nascida aos 03/10/19?. Filha do 

coronel Antonio Barbosa Filho e Santina Méro 

Barbosa, casou-se com o poeta e jornalista 

Ulysses Batinga. Foi nomeada professora de 1ª 

Entrância da cadeira mista de Oiteiro (Penedo) 

em 16 de novembro de 1916. Doze anos mais 
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Escola Estadual de Alagoas, localizada no 

município de Rio Largo/AL 

tarde (1928) foi removida, por conveniência do 

ensino, da cadeira mista da cidade de Penedo 

para a 8ª cadeira isolada da Levada em Maceió. 

Foi, provavelmente, a primeira mulher a dirigir 

uma escola primária (O Grupo Escolar ou 

Escola Reunida Thomaz Espíndola) em 

Alagoas. Atuou em Comissões de aprovação de 

livros e programas escolares ao integrar o 

Conselho de Ensino do Estado. No ano de 1930, 

participou da "Cruzada Pedagógica de Alagoas", 

tendo se deslocado para o Recife e realizado o 

curso de aperfeiçoamento conhecendo, 

igualmente, os modernos processos de ensino, 

juntamente com professoras escolhidas pelo 

Diretor da Instrução Pública. Em 1937 (período 

não abordado, neste estudo) Celina continuava 

sendo diretora da mesma instituição, quando já 

se é notável a grande presença feminina na 

função de direção nos grupos escolares da 

capital e do interior. 

Rita de Souza Abreu, nasceu em Maceió, 

provavelmente, em 1876 e falecida em 1956, 

aos 80 anos de idade, no Rio de Janeiro. Adotou 

o nome literário de Rosália Sandoval, 

estendendo-se pelas demais produções autorais, 

inclusive, a dos livros didáticos. Reconhecida 

escritora desde o início do século XX, Rosália 

Sandoval teve seu nome registrado no livro 

Sonetos Brasileiros de Laudelino Freire (1904), 

além de ter sido colaboradora de diversos 

jornais e revistas e publicado muitos poemas em 

periódicos brasileiros e até internacional, a 

exemplo do Almanaque de Lembranças Luso-

Brasileiro. Organizou também um periódico 

intitulado O Rosal - e atuou como professora 

primária pública, tendo também exercido à 

docência em escolas particulares de Maceió. 

Rosália Sandoval escreveu suas obras didáticas 

em um período próximo a década de 1920, 

tendo publicado o livro de leitura Através da 

Infância (1918) e o livro para o ensino da língua 

materna Curso elementar de Portuguez em 

pequenos exercícios práticos (1921). Publicou 

posteriormente na Revista de Ensino de Alagoas 

a crônica intitulada O primeiro dia de aula. O 

período no qual se inscreve suas produções 

didáticas está em consonância com as propostas 

de inovações para o ensino primário, 

notadamente nos grupos escolares alagoanos. 

Maria Rosália Ambrozzio (conhecida como 

Dona Maroca), nasceu em 12 de maio de 1888 e 

faleceu vítima de câncer na garganta no ano de 

1961. Era filha de Miguel Ambrozzio e Serafina 

Ferraty, ambos imigrantes, oriundos da região 

da Calábria, na Itália. Viveu em uma época onde 

o acesso às escolas para as mulheres era difícil. 

Contudo, apesar das dificuldades, conseguiu ser 

professora primária - fato que pode ser 

considerado um feito inédito para a época. 

Nomeada professora adjunta para o 2º grupo 

Escolar da Pajuçara por meio do Decreto de 19 

de janeiro de 1915, tendo atuado também como 

professora de primeira entrância no município 

de Palmeira dos Índios. Designada em viagem 

pedagógica para a Itália no governo de Pedro da 

Costa Rego (192?) para conhecer o método de 

ensino da educadora italiana Maria Montessori a 

fim de que o aplicasse no primeiro Jardim de 

infância, Ambrozzio foi considerada referência 

no uso e conhecimento do método Montessori, 

tendo publicado textos na Revista de Ensino que 

indicavam seu profundo conhecimento acerca do 

método, além de uma contribuição a 

modernização da escola. Ambrozzio foi, 

posteriormente, diretora das classes pré-

escolares. 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir das fontes documentais 
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Em artigo produzido por Madeira (2015) destaca-se um registro mais completo acerca 

da atuação de Rosália Sandoval no âmbito do magistério, transcrito a seguir:  

 

En lo que se refiere a la docencia, se convirtió en profesora primaria 

nombrada por el Gobierno del Estado de Alagoas en 1905 para las ciudades 

de Porto de Pedras y União dos Palmares. En 1905 asumió un cargo de 

instrucción primaria en Maceió, y en el año siguiente fue transferida para 

Piquete, actualmente conocida como Ibateguara. No se sabe por cuánto 

tiempo ella permaneció profesora pública, dadas las notícias con relación a 

ella en la dirección de los colegios particulares, juntamente con Cecília 

Silva. Una de ellas fue al Parthenon Alagoano, externado para niñas y 

jóvenes de Maceió, ofertando el curso infantil, primario y segundario, 

incluyendo lãs enseñanzas de piano, música, aprendizaje doméstico y de la 

lengua francesa, con el método Berlitz. Más adelante, en 1912, estuvo como 

directora y profesora del colegio Auta de Souza «nuestra colaboradora sabe 

enseñar, por el resultado que vimos de sus alumnas en la distribución de 

premios».16 Alrededor de 1917 asumió el cargo de profesora en El recién-

inaugurado colegio Pritaneu Alagoano, de propiedad de Esmeralda Roza e 

Silva. Allá enseñaba letras y artes juntamente con Anna Sampaio Duarte, 

hija de María Lucia, otra escritora y profesora alagoana de Brasil-Imperio. 

(MADEIRA, 2015, p. 336). 

 

Na próxima seção, destacamos a relevância desse movimento de identificação de 

professoras primárias em seus contributos para a educação alagoana. 

 

Contributos de professoras primárias alagoanas para a modernização da educação 

 

Corroborando Loriga (2011) que uma biografia não se limita a exaltar atos individuais, 

mas também que dar visibilidade as mulheres professoras, desconhecidas ou silenciadas em 

suas contribuições à educação, reveste-se de uma necessidade com vistas a superar 

desconhecimentos, de modo a registrar histórias e memórias de uma educação que se desejou 

moderna para o estado de Alagoas. Afinal, esta é também uma “[...] maneira de revelar como 

os indivíduos universalizam através de suas vidas e de suas ações a época histórica em que 

vivem”, conforme registrou Lena Junior (2012, p. 209). 

Com base nesse entendimento e nas possibilidades de sentidos advindos da proposição 

de compor-se “biografias”, fomos em busca não semente de informações, mas principalmente 

de convergências das atuações de professoras primárias alagoanas.   

Das professoras já citadas, destacamos as atividades desenvolvidas por Maria 

[Rosália] Ambrozzio, nome de referência na educação infantil de Maceió, considerada 

especialista no método Montessori e da professora Celina Barbosa Batinga, possivelmente a 
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primeira mulher a exercer a função de diretora, em Alagoas.  Ademais, muitas dessas 

professoras participaram de exposições pedagógicas e publicaram textos diversos na Revista 

de Ensino, contribuindo para a modernização da escola primária, notadamente pelos métodos 

modernos e ativos de uma escola ativa ou da “escola nova”. Deste modo, colaboraram para a 

formação dos professores, ao tempo que reafirmaram seus nomes no contexto educacional e 

societário da época. 

Nessa perspectiva de contribuir para/com a formação de professores, destacamos as 

professoras que socializaram suas práticas em formatos diversos, conforme as “pedagogias” 

que estavam em pauta. Nessa perspectiva, publicaram na Revista de Ensino de Alagoas 

preleções, planos de aulas; artigos de opinião; enfim divulgaram posicionamentos em prol da 

modernidade da educação, tendo sido reconhecidas por seus coetâneos. 

Nesse contexto de aspectos de convergências, destacamos os nomes das professoras 

Rosália Sandoval e Nair Cordeiro Mirindiba em seus contributos para o ensino da língua 

portuguesa; de Maria Rosália Ambrozzio e Irene Braga Miguez Garrido por suas 

experimentações em métodos com o método de Montessori e os Centros de interesse de 

Decroly;  de  Flora Malta Ferraz e Maria Rosália Ambrozzio pelas produções socializadas na 

Revista de Ensino de Alagoas, que possivelmente, contribuíram para a formação de muitas 

professoras; de Elisabeth Leal Carrascosa, Fernandina Malta de Souza e Irene Braga Miguez 

Garrido, professoras que exerceram funções diretivas, juntamente com Celina Barbosa 

Batinga, possivelmente a primeira mulher alagoana a ocupar a função de direção escolar; e 

por fim, as professoras Fernandina Malta de Souza e Maria Rosália Ambrozzio que tiveram 

reconhecimentos também posteriores, dando nome a escolas públicas estaduais alagoanas, 

reafirmando este lugar como memória de mulheres (MACHADO & NUNES, (2012)  

 

Considerações finais 

 

Neste trabalho, a interface mulher e educação, esteve centrada em suas atuações em 

função da modernização da escola primária alagoana. As professoras aqui mencionadas, 

recorreram a escrita e a imprensa para divulgar suas ideias, fossem estas voltadas para a 

educação escolar, como a produção de livros para as escolas, ou para outras questões sociais; 

contribuindo para a modernização da educação alagoana, à época. 

Decerto que na temporalidade recortada para este trabalho, outras professoras tiveram 

importantes atuações, inclusive em prol da educação da mulher, a exemplo de Ernestina 
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Ribeiro; contudo o critério de participação nas viagens pedagógicas - adotado para delimitar 

os nomes das professoras aqui apresentadas - restringiu esse grupo.    

Assim sendo, conclui-se que as viagens pedagógicas realizadas por professoras se 

apresentaram como mecanismo de/para modernização do ensino, mas também de 

visibilização, uma vez que muitas professoras que participaram desses grupos, 

posteriormente, assumiram cargos e/ou funções de direção; integraram comissões, deram 

nomes a escolas, sem que fossem desconsiderados os condicionantes e tensões que ensejaram 

tais atos. A função de direção de um grupo escolar exercida por uma mulher, por exemplo, 

acontece somente após o registro de críticas feitas pela professora Mercedes Dantas, 

representante da Federação Nacional das Sociedades de Educação, em visita ao Estado de 

Alagoas, no ano de 1930. 

Por fim, destaca-se que os reconhecimentos públicos noticiados pela imprensa local e 

ainda designações para ocuparem cargos e funções exercidas, posteriormente pelas 

professoras que integraram os ciclos de viagens, permite-nos reafirmar com Gondra (2010) 

que tal experiência, por vezes, resultou em incrementação tanto do capital intelectual quanto 

político de professores viajantes, principalmente para as mulheres.  
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