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RESUMO 

 

 

Propõe-se, neste trabalho, fazer uma contextualização sobre a trajetória de vida e de 

trabalho das engenheiras agrônomas formadas pela Faculdade de Agronomia do Médio 

São Francisco – FAMESF – no período de 1965 a 1983, enquanto processo integrante 

da institucionalização das ciências no Brasil. Procuramos assim, analisar a partir da 

História Oral, as memórias de um grupo de egressas da FAMESF de diversas gerações, 

sobre ingresso, permanência e pós-formatura, problematizando os fatores sociais que 

contribuíram para a escolha do curso, destacando-se o papel que a família exerceu sobre 

tal decisão, o seu cotidiano na instituição e a sua vida profissional e pessoal após o final 

do curso. Através de uma discussão interdisciplinar entre os campos da Nova História e 

da História Social das Ciências, pretendemos contribuir para o alargamento dos estudos 

referentes a história das mulheres e sobre a história da institucionalização das ciências 

no Nordeste. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Agronomia, História das Ciências, História das Mulheres, 

Institucionalização das Ciências.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

It is proposed in this paper make a contextualization about the history of life and work 

of agronomic engineers formed by the Eastern School of Agronomy San Francisco - 

FAMESF - in the period from 1965 to 1983, as an integral process of the 

institutionalization of science in Brazil. We try therefore be determined from the oral 

history, memories of a recent grads group of FAMESF several generations, on entry, 

stay and post-graduation, questioning the social factors that contributed to the choice of 

course, highlighting the role that the family had on this decision, their daily life in the 

institution and their professional and personal life after the end of the course. Through 

an interdisciplinary discussion between the fields of New History and Social History of 

Science, we intend to contribute to the extension of studies on women's history and the 

history of institutionalization of science in the Northeast. 

 

 

KEY-WORDS: Agronomy, History of Sciences, History of Women, Institutionalization 

of science. 
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INTRODUÇÃO 

 

"MULHERES DA AGRONOMIA" 

Foi numa noite dessas, era tarde eu num “durmia”. 

Fui toma uma nu bar, 

E dois amigos eu ouvia... 

Diziam das mulheres, 

Tudo que elas num fazia: 

Se saía pra cunversa, 

Muito poco elas dizia... 

Quando era pra janta, 

Que só folha elas cumia... 

E que agora só de carro, 

Anda a pé “Virgi” Maria... 

Pra beber só mesmo um chá 

Cerveja dexa prá lá, 

Porque a lipo ainda duía... 

Festa num freqüentava, 

Muito barulho e gritaria... 

Assisti jogo, nem pensa, 

Era hora da academia... 

Pois nem sorri prá se alegra, 

Pois dá ruga, elas dizia! 

Pois eu disse... 

Sou mulher, e discordo du qui eu ouvia: 

Quando eu saio prá janta, 

Só como em churrascaria... 

Nóis vai a pé ou de Hillux, 

“Uqui” conta é a Cumpanhia... 

 

 

Se o negócio é cunversa, 

Nóis proseia a riviria... 

Eu só saio é pá bebe, 

E a cerveja é a iguaria... 

Pois barriga de cerveja, 

Quem num tem, vai te um dia!!! 

Festa, eu num perco uma, 

E só vorto no otro dia... 

Jogo, num perco um, 

Só bebedera e harmunia!!! 

I daí si vai enrugá? 

Pois nóis ri é di aligria!!! 

Nesse instante um velho ao lado 

Disse qui mi cunhicia... 

Me chamava de ”dotora” 

Me oiava e mi surria 

Disse "ucê" é a muié perfeita, 

Qui eu achei qui num ixistia... 

Eu olhei nu zóio dele 

Agradeci uqui ele dizia 

Mas disse, num sô dotora, 

Pois eu faço ENGENHARIA... 

E moço, num sô perfeita... 

“EU SÔ DA AGRONOMIA”!!! 

(Autorora: Isis de Lima)

 

Esta poesia está publicada na “Rede Agronomia: Rede de Engenheiros 

Agrônomos do Brasil”1. Na primeira coluna, prevalece uma fala sobre as mulheres. Na 

segunda coluna, temos a fala das mulheres. A narradora é confiante, coloquial, 

irreverente, sarcástica e orgulhosa. Hoje, é comum encontrarmos jovens mulheres 

fazendo o curso de engenharia agronômica no Brasil. No entanto, esta é uma situação 

relativamente recente. No tempo e no espaço, hoje, esta autoconfiança e presença 

lastreadas na combinação entre engenharia e agronomia ainda causa certa perplexidade. 

Se a presença feminina nas ciências em geral, e na agronomia em particular, 

constituem-se em pauta pertinente nos tempos contemporâneos, como terá sido para as 

mulheres fazer um curso de agronomia no interior do Nordeste ao longo das décadas de 

sessenta a oitenta (em plena ditadura militar)? 

                                                           
1Rede Agronomia: Rede de Engenheiros Agrônomos do Brasil: http://agronomos.ning.com/. Acesso em: 
18/02/2015. 

http://agronomos.ning.com/


2 

 

Nossa proposta de trabalho é fazer uma contextualização sobre a trajetória de 

vida e de trabalho das engenheiras agrônomas formadas pela Faculdade de Agronomia 

do Médio São Francisco (FAMESF), no período de 1965 a 1983, enquanto processo 

integrante da institucionalização das ciências agrárias no Brasil. Procuramos assim, 

analisar a partir da História Oral, as memórias de um grupo de egressas da FAMESF de 

diversas gerações, sobre ingresso, permanência e pós-formatura, problematizando os 

fatores sociais que contribuíram para a escolha do curso, destacando-se o papel que a 

sua relação com a família exerceu sobre tal decisão, o seu cotidiano na instituição e a 

sua vida profissional e pessoal após o final do curso.  

Especialmente a partir dos anos 1980, a história passou por profundas 

transformações teóricas e metodológicas que conduziram os olhares dos historiadores a 

temáticas e grupos sociais que, até o momento, estavam à margem das suas 

preocupações.  

Atualmente percebemos um importante avanço no campo das pesquisas sobre a 

mulher no Brasil, o que demonstra um fortalecimento expressivo desse interesse, 

manifestado através de livros, artigos, dissertações, teses, eventos científicos entre 

tantos outros meios relacionados a esta temática. No entanto, ainda que seja possível 

observar melhoras, muitas lacunas continuam inseridas nas diversas áreas da história da 

sociedade e da educação como um todo, e quando nos dirigimos à História das Ciências, 

essas lacunas também estão presentes.  

Nas grades curriculares das escolas ou universidades, por exemplo, pouco se 

percebe a participação de mulheres que tenham se notabilizado como cientistas e, na 

imensa maioria dos estudos realizados encontram-se praticamente ausentes dados sobre 

a vida e obras de pensadoras. Tal situação deixa transparecer certos problemas em 

relação ao trabalho científico das mulheres na vida acadêmica e sua atuação na história 

da construção do saber científico, em uma estrutura que secundariza ou mesmo 

negligencia a presença feminina.  

Em “História da Ciência: uma abordagem introdutória” (2010), os autores 

tentam descontruir imagens estereotipadas acerca do cientista que é visto normalmente 

como uma pessoa careca, que usa óculos, que carrega consigo seus materiais científicos 

e um bloco de notas, e, que é, acima de tudo, homem. Acerca disso, os autores trazem 

um alerta, que confirma a reflexão realizada anteriormente: 
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Outro aspecto que se deve observar é que existe ainda uma História das 

Ciências de personagens eclipsados onde é deixada de lado nas ciências 

imagens/caricaturas de mulheres, negros, índios sem ao menos possibilitar uma 

abertura para pensar tais sujeitos como cientistas, e esse são tópicos muito 

estudados atualmente pelos pesquisadores de gênero, raça e ciências 

(SANTOS, A. V., BAIARDI, A. e BAIARDI, D.C, 2010, p. 48). 

 

 Assim, entendemos como persistente a forma como vem se traduzindo ao longo 

dos anos o sujeito feminino, especialmente nas ciências, o que nos permite perceber o 

quão significativo é tornar visíveis as mulheres.  

Optamos por fazer um recorte no período histórico de 1965 a 1983, ou seja, 

desde a primeira turma formada na FAMESF até a sua incorporação pela Universidade 

do Estado da Bahia (UNEB). 

Em suma, trata-se de compreender a presença feminina na Faculdade de 

Agronomia do Médio São Francisco como parte do processo de institucionalização das 

ciências agrárias no Médio São Francisco, mais especificamente na cidade de Juazeiro – 

BA, e das mudanças ocorridas na sociedade, especialmente após as políticas 

desenvolvimentistas implementadas durante esse período. Para tal empreendimento, 

considerando que a aquisição da autoridade científica no Brasil Contemporâneo está 

vinculada à obtenção de um diploma de ensino superior, faremos uma breve incursão 

histórica sobre as mulheres na educação do país. 

 

 

1. A Educação da Mulher, Ensino Superior e Ciências no Brasil 

 

 

 Qual é a história do ensino superior e das ciências no Brasil até meados do 

século XX, pouco antes da criação da FAMESF? Em linhas sintéticas, é possível 

afirmar que ciências e ensino superior no país são indissociáveis em suas primeiras 

fases. Segundo artigo “Fases da Implantação da Ciência no Brasil”, Maria Amélia 

Dantes (1988) propõe uma caracterização da implantação das ciências no país onde se 

processa uma forte presença da educação nas mãos dos jesuítas em seus primórdios 

(DANTES, 1988, p. 265). Após este período inicial, Dantes demarca três marcos 

fundamentais: a) a tradição naturalista no contexto iluminista; b) a introdução da ciência 

experimental no final do século XIX e c) o desenvolvimento das ciências básicas nas 

universidades de 1930 a 1945. 
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 A tarefa de montar uma estrutura educacional nos primórdios da colonização 

portuguesa sob responsabilidade dos padres da Companhia de Jesus, que chegaram ao 

Brasil com a expedição de Tomé de Souza, chefiados pelo padre Manuel de Nóbrega, 

tinha como propósitos principais converter os povos nativos ao catolicismo e ensinar-

lhes os costumes europeus, além de zelar pela conduta cristã dos colonos e de seus 

filhos. Na colônia, criaram diversos estabelecimentos de ensino, destacando-se na 

educação, catequização, criação e expansão das missões jesuíticas. Este período de 

intenso trabalho jesuítico chega ao fim com as reformas pombalinas culminando na sua 

expulsão de Portugal e das colônias portuguesas e levando a consequente 

desestruturação do sistema educacional implementado no Brasil. 

 Até recentemente, o período jesuítico e colonial, antes caracterizado como de 

atraso (AZEVEDO, 1955), tem sido alvo de promissoras revisões que tem indicado 

tanto a qualidade das pesquisas e do ensino realizado pelos jesuítas (CAMENIETZKI, 

2003) quanto por naturalistas holandeses durante a ocupação do Nordeste (GESTEIRA, 

2004). 

 Na Bahia, cabe destacar a educação superior religiosa que funcionou no Colégio 

da Bahia, no Terreiro de Jesus em Salvador, ao ponto de “o Senado da Câmara da 

Cidade de Salvador solicitar o reconhecimento como Universidade. A partir de 1654, 

seguidamente até 1662, foram vários e insistentes expedientes nesse sentido”, sem 

sucesso, porém (BOAVENTURA, 2009, p.83). 

 A despeito da qualidade e quantidade das atividades científicas, que superam 

visões outrora consolidadas, a pedagogia construída pelos jesuítas, cristã e 

androcêntrica, herdeira da mentalidade medieval, excluiu, durante muito tempo, as 

mulheres do seu projeto de educação. As mesmas deveriam estar aptas a exercerem 

apenas as funções domésticas e maternais. Para isso, viviam sob regras rígidas 

estabelecidas a partir do discurso ideológico da Igreja Católica e do aval da medicina 

que visavam manter o controle social feminino, conforme a historiadora Mary Del 

Priore (1993): 

 

O processo de adestramento pelo qual passaram as mulheres coloniais foi 

acionado por meio de dois musculosos instrumentos de ação. O primeiro, um 

discurso sobre padrões ideais de comportamento, importado da Metrópole, tem 

nos moralistas, pregadores e confessores os seus mais eloquentes porta-vozes. 

[...] O outro instrumento utilizado para a domesticação da mulher foi o discurso 

normativo médico, ou ‘phísico’, sobre o funcionamento do corpo feminino. 

Esse discurso dava caução ao religioso na medida em que asseverava 
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cientificamente que a função natural da mulher era a procriação. Fora do 

manso território da maternidade, alastrava-se a melancolia, vicejava a luxúria, 

e por tudo isso a mulher estava condenada a exclusão (DEL PRIORE, 1993, p. 

27). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 No período colonial as mulheres estavam pouco presentes no espaço público, o 

único que, durante muito tempo, recebeu interesse dos historiadores. Por muitas delas 

estarem submetidas ao confinamento residencial (PERROT, 2013, p. 16) tornaram-se 

praticamente invisíveis aos olhos da historiografia até décadas recentes. 

Uma das razões dessa invisibilidade encontra-se no fato de que, de maneira 

geral, o masculino se sobressaiu, à medida em que a narrativa histórica, escrita 

principalmente por homens, se absteve durante muito tempo de adicionar às suas 

preocupações o sujeito feminino. Para Tânia Silva (2008), este silenciamento foi atitude 

constante, não apenas na historiografia brasileira ou latino-americana, mas também em 

países como Estados Unidos e França, onde a procura pelos direitos da mulher se deu de 

maneira mais precoce se comparado a outros países (SILVA, 2008, p. 224). 

Além disso, manter as mulheres ausentes significou, em determinado tempo e 

espaço, segurança e conforto a determinada ordem social: “Em muitas sociedades, a 

invisibilidade e o silêncio das mulheres fazem parte da ordem das coisas. É a garantia de 

uma cidade tranquila. Sua aparição em grupo causa medo” (PERROT, 2013, 17). 

Do ponto das atividades científicas no Brasil, à medida que no século XIX o 

pacto colonial com Portugal se desfazia, e paulatinamente se construía um Estado 

Nacional, o ensino superior passou por importante, porém limitada, expansão no que 

tange às vagas. Às Faculdades de Medicina criadas por D. João VI (em 1808), se 

somarão as Faculdades de Direito em São Paulo e Pernambuco (de 1827), o curso de 

Engenharia da Escola Central (1855), depois desdobrado em Engenharia Civil na Escola 

Politécnica e a Escola Militar (1874) (DANTES, 1988, MOTOYAMA, 2004, 

SCHWARCZ, 1993), e – no que na leitura de Araújo (2010) constitui um 

redimensionamento do campo da engenharia – a Escola de Minas de Ouro Preto (1875) 

e a Escola Agrícola da Bahia (1877) (ARAÚJO, 2010).  

Pouco a pouco, tradições científicas foram criadas nestes e outros espaços como 

Institutos Históricos, Imperiais Institutos de Agricultura, museus de História Natural 

(com destaque para o Museu Imperial), o Imperial Observatório, etc. Na Bahia, ao 

longo do século XIX foram criadas a Academia de Belas Artes, em 1877, e a Escola 

Agrícola da Bahia pelo “Imperial Instituto Baiano de Agricultura. Com a República, o 
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ensino superior foi estimulado e foram criadas as Faculdades Livre de Direito, Escola 

Politécnica e Comercial” (BOAVENTURA, 2009, p. 125) criadas em 1891, 1896 e 

1905. 

 A presença da mulher nestes espaços estava, porém, formalmente interditada até 

1879 visto que, com a lei Leôncio de Carvalho, as mulheres serão autorizadas a frequentar 

cursos superiores, e não sem enfrentar: “severas barreiras morais e intelectuais, decorrentes 

da cultura dominante nas tradicionais faculdades e escolas profissionais, concebidas 

como espaços destinados à educação masculina. Nesse sentido, até o início do 

funcionamento das faculdades de filosofia, o regime de co-educação, na prática, não 

existia nessas instituições, e nelas a participação feminina se restringia a casos 

esporádicos” (FERREIRA et al, 2008, p.54). 

 Pouco a pouco, as mulheres passaram a ocupar espaços que antes não lhes eram 

permitidos. Se hoje a mulher tem livre acesso ao ensino, isso deve-se às mudanças 

histórico-sociais que vem de um longo processo, como afirmou Antônio Cruz (2000): 

 

No Brasil no século XIX, no âmbito do privado a função da mulher foi 

ampliada e ela passou a ter, mesmo de forma restrita, acesso a um espaço 

público (a rua), que antes era domínio dos homens, das mulheres de baixa 

renda, das “de vida livre” (prostitutas) e de escravas. Um espaço que, por estas 

razões, era considerado sem respeitabilidade para as mulheres honradas. A 

reversão desse quadro é acompanhada pela valorização social da maternidade 

(a mãe como a primeira educadora dos filhos – os futuros cidadãos respeitáveis 

que se buscava formar na emergente Nação), o que possibilitou a mulher 

chegar à escola, bem como exercer as funções do magistério. Claro que 

estamos nos referindo, neste momento, à mulher de elite (CRUZ, 2000, p. 14). 
 

Apesar do crescente aumento das oportunidades ligadas ao acesso das mulheres 

à escola, a educação das meninas no século XIX permanecia de maneira tímida em 

relação à dos meninos. Cruz afirma que, de acordo com autores da época, até a leitura 

das mulheres, não deveria ir além dos livros de orações. Quanto a escrever, seria frívolo 

para as mulheres. Já que existia um certo cuidado para que as mais letradas não 

utilizassem a escrita para fins considerados prejudiciais à sua conduta, como, por 

exemplo: “escrever cartas para namorados, situação que condenou a mulher, por muito 

tempo, a uma educação deficiente” (CRUZ, 2000, p. 14). 

Vale lembrar que o ingresso das mulheres na escola se deu, principalmente, pela 

necessidade do próprio sistema de urbanização incipiente, acompanhado pelo desejo de 
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estender a escolaridade básica para um número maior de pessoas como afirma Cybele 

Almeida (1995):  

 

Possivelmente, o acesso à escolarização pela via da seção feminina na Escola 

Normal atendeu mais às necessidades sociais que a urbanização incipiente 

exigia, representada pela vontade de estender a escolaridade básica para uma 

parcela maior da população, e em parte às necessidades de trabalho das jovens 

de poucos recursos, do que exatamente ser resultante dos apelos de mulheres 

de classe privilegiada, letradas e melhor preparadas, influenciadas pelo 

constante contato com o ambiente europeu e norte-americano (ALMEIDA, 

1995, p. 5). 

    

Essa visão se confirma através da lei firmada por D. Pedro I em 15 de outubro de 

1827, que determinava a instalação de escolas de primeiras letras em todas as cidades, 

vilas e lugares mais populosos, atendendo às preocupações do Brasil recém-

independente.  

Determinou-se através da Lei a remoção dos professores que já atuavam em 

outras escolas, para as que fossem criadas a partir de então, e àqueles que não tivessem 

a exigida instrução, deveriam capacitar-se em curto prazo e às custas dos seus 

ordenados nas escolas das capitais. As habilidades necessárias ao professor foram 

descritas através do Artº 6, que determinava quais seriam as suas funções dentro das 

escolas de atuação:  

 

Art. 6o Os professores ensinarão a ler, escrever, as quatro operações de 

aritmética, prática de quebrados, decimais e proporções, as noções mais gerais 

de geometria prática, a gramática de língua nacional, e os princípios de moral 

cristã e da doutrina da religião católica e apostólica romana, proporcionados à 

compreensão dos meninos; preferindo para as leituras a Constituição do 

Império e a História do Brasil (Presidência da República – Casa Civil – 

Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei de 15 de Outubro de 1827).2 
 

Além disso, a lei recém-criada deixou transparecer a deficiência no quadro de 

mestres nas escolas de primeiras letras. Sendo assim, para se fazer valer a Lei, resolveu-

se nomear mestras para exercer as seguintes atividades: “As Mestras, além do declarado 

no Art. 6o, com exclusão das noções de geometria e limitado a instrução de aritmética só 

as suas quatro operações, ensinarão também as prendas que servem à economia 

doméstica” (Idem). 

                                                           
2Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM-15-10-1827.htm. Acesso em: 
18/02/2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM-15-10-1827.htm
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Tal atitude significou que as mulheres poderiam ocupar os cargos de 

professoras, mesmo que pouco preparadas formalmente para exercer as funções do 

magistério. Essa situação só sofreria alterações, a partir da terceira década do século 

XIX, com a criação das escolas normais.  

A partir de então, as mulheres começaram a ser requisitadas a atuarem como 

professoras, na falta de quem pudesse ministrar as aulas para as turmas do sexo 

feminino. A sua inserção no campo do magistério levou a uma atualização do discurso 

sobre as mulheres que, passariam a ser reverenciadas no papel de mestras das primeiras 

letras.  

Nesse cenário de transformações, a sociedade brasileira do século XIX 

tradicionalmente de base agrária escravocrata, estava sendo abalada por mudanças em 

sua estrutura econômica e social, passando de rural-agrícola para urbano-comercial. 

Segundo Ribeiro (1986), os liberais e cientificistas estabelecem em seus programas de 

ação pontos bastante comuns como, por exemplo, 

 

[...] abolição dos privilégios aristocráticos, separação da Igreja do Estado, 

instituição do casamento e registro civil, secularização dos cemitérios, abolição 

da escravidão, libertação da mulher para, através da instrução, desempenhar 

seu papel de esposa e mãe, e a crença na educação, chave dos problemas 

fundamentais do país (RIBEIRO, 1986, p.65).  
 

 Ribeiro destaca na citação acima, que a libertação da mulher estaria vinculada a 

uma necessidade de melhor desempenhar o seu papel de esposa e mãe. Isso nos permite 

concluir que, se desde o fim do século XIX algumas delas podiam frequentar escolas e 

outros espaços, promovidos pelo crescente processo de urbanização em curso, essa 

visão reforçava uma ideia de “vocação natural ou divina” da mulher como “guardiã da 

família”. Além de reprodutora, a mulher precisava estar atenta à conduta e à saúde dos 

filhos, de modo a promover a ordem e a higiene.  

Transformando o discurso sobre as mulheres enquanto educadoras e valorizando 

os seus “dons naturais”, aos poucos, o espaço da educação escolar foi sendo ocupado 

por elas. Embora isso tenha sido uma característica relevante, a historiografia elaborou 

durante muito tempo uma história onde pouco se fez referência ao papel feminino na 

educação. Assim, ao percebermos uma predominância masculina, concluímos que a 

historiografia construiu, primordialmente, uma história da educação dos homens, ou 

seja, uma história parcial. 
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Na atualidade inúmeros estudos buscam explicações para a evidente 

invisibilidade das mulheres em épocas passadas no campo da historiografia. No entanto, 

sabe-se que a importância social das mulheres é difícil de ser pensada e construída num 

contexto de desequilíbrio no relacionamento entre os diferentes sexos.  

Todavia, em meados do século XX, com a criação das Faculdades de Filosofia, 

se manteve a disparidade, mas em outros termos. A criação da Universidade de São 

Paulo (USP, 1934) e da Universidade do Distrito Federal (UDF, Rio de Janeiro, 1935), 

após a Revolução de 1930, são consideradas um marco não apenas pelos vários cursos 

oferecidos, mas pela instituição de uma Faculdade de Filosofia. A USP e a UDF foram, 

segundo Maria Amélia Dantes, “as primeiras a serem implantadas de forma duradoura 

no país. Estas duas universidades, apesar de terem objetivos políticos distintos, seguiam 

o modelo institucional defendido pelos intelectuais da década de vinte” e apresentavam 

como características em comum a aliança entre ensino e pesquisa (“ tornando-se assim 

centros formadores de pesquisadores”), a contratação de professores estrangeiros e ser, 

além de centros de formação de profissionais liberais (engenheiros, médicos, advogados 

e professores), “desenvolver pesquisa científica desinteressada, por intermédio das 

faculdades de ciências. Desta forma, estas universidades tiveram importante papel na 

implantação de campos de fronteira da pesquisa científica, no Brasil” (DANTES, 1988, 

p. 273). A par destas mudanças, o surgimento destas faculdades favoreceu a 

escolarização superior feminina e sua profissionalização e, simultaneamente, seu 

paulatino, mas contínuo ingresso no mundo das ciências (FERREIRA, 2008).  

A Faculdade de Filosofia da Bahia (FF), solenemente inaugurada em 1942, 

oferecia os cursos de filosofia, matemática, pedagogia, letras, história e geografia. 

André Mattedi Dias (2002) identifica uma direção diferente das faculdades fundadas em 

São Paulo e no Rio de Janeiro, começando pelo corpo docente, cujos catedráticos eram 

intelectuais locais (médicos, engenheiros, advogados e religiosos). O recrutamento de 

elementos locais deu a tônica da FF. A maioria feminina no corpo discente, de sua 

fundação até 1968, também. E além de maioria no corpo discente, as mulheres eram 

maioria entre os professores assistentes do Departamento de Matemática da FF no 

período estudado por Dias. Em sua tese, Mattedi Dias conclui que embora muitas alunas 

tenham alcançado posições em sua carreira acadêmica, apenas muito discretamente as 

mulheres galgaram espaço no corpo docente. Os homens constituíam a grande maioria 

dos catedráticos (DIAS, 2002). 
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Conforme pode ser desenvolvido a partir de Losandro Tedeschi (2007): 

“Vivemos em um mundo em que não existem igualdades de oportunidades para 

mulheres e homens. Ainda que em países como o nosso esta igualdade esteja colocada 

juridicamente desde muitos anos atrás” (TEDESHI, 2007, 329), caso se tome como 

marco a Constituição brasileira de 1988. Neste caso, observa-se que, na teoria, 

juridicamente todos os cidadãos são iguais e devem ser tratados como tais, enquanto 

que na prática, as mulheres continuam com menores oportunidades. 

Cientes que na sociedade moderna e contemporânea, muitos têm sido os desafios 

enfrentados pelas mulheres, particularmente a partir de sua inserção nos espaços 

públicos, dominados como redutos masculinos, e que a presença cada vez maior das 

mulheres nos espaços acadêmicos revelam uma minimização ou diminuição mas não 

superação do androcentrismo na academia e nas ciências de maneira geral. Procuramos 

a partir deste momento, situar o estado atual da questão, a partir de uma breve discussão 

sobre Mulher e Ciência. 

 

 

1.1. Mulher e Ciência 

 

 

 O mundo da ciência se formou com bases quase predominantemente (ou quase 

exclusivamente) masculinas, ora excluindo as mulheres, ora negando as suas produções 

científicas. E mesmo com os mecanismos de exclusão, seja formal ou informalmente, 

ou pelos discursos científicos que naturalizam as diferenças entre homens e mulheres, 

determinando o espaço social de cada um, elas estiveram presentes e atuantes na 

História das Ciências. 

Independente de raça, credo ou posição social, as mulheres foram proibidas de 

frequentar as universidades europeias desde a sua fundação até o final do século XIX. 

Por vários anos, muitas não puderam desenvolver pesquisas científicas, e a grande 

maioria estava fadada a assumir tarefas domésticas, a cuidar de seus esposos e filhos. 

 Segundo Londa Schiebinger (2001), nos séculos XVII e XVIII, as universidades 

não eram instituições receptíveis ao público feminino e a ciência era um 

empreendimento jovem forjando novas instituições e normas (SCHIEBINGER, 2001). 

No entanto, isso não significa que as mulheres não tenham participado da construção do 
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conhecimento científico. Em épocas onde a ciência era produzida, não em 

universidades, mas, no ambiente familiar, lá estavam elas, observando as propriedades 

curativas das plantas e os astros, cuidando das plantações, dos animais etc., com sua 

destreza, sentido de observação, inteligência e imaginação.  

 No entanto, ao que parece, com a formalização das ciências no século XIX a 

participação das mulheres tornou-se mais restrita. Schiebinger destaca que as 

instituições científicas foram estruturadas sobre a suposição de que a figura feminina é 

destituída de um sentido relacionado à prática científica em si, ou seja, os cientistas 

seriam homens cujas mulheres/esposas cuidariam deles, dos filhos e da casa, oferecendo 

as condições necessárias para que, enquanto detentores do conhecimento científico, eles 

pudessem desfrutar do seu tempo em favor da ciência. (Idem) 

 Como a organização da vida social, as ciências também são organizadas pelas 

relações de gênero, étnico-raciais e de classe. Muito em função disso, a imagem de 

quem produz ciência, ou seja, o cientista, tende a chegar ao nosso imaginário quase 

sempre a de “um homem que está sempre de avental branco, usa óculos, é franzino, 

circunspecto e, admitamos, um tanto maluco” (VARELLA, 2001c, p. 84). Assim, tanto 

através da linguagem, como pelas imagens veiculadas, o que nos chega, quase sempre, é 

essa construção simbólica de cientista como correspondente à imagem de um homem, 

“branco e aburguesado” (LIMA, 2002, p. 53), quer pela própria origem de classe, que 

por estar bem próximo dela.  

 Mais recentemente, porém, os dados estatísticos vêm revelando que, dessa 

imagem clássica de cientista padrão, a tendência é, com o passar do tempo e no ritmo 

que as mudanças estão acontecendo, ficar apenas o avental, visto que, segundo Flávia 

Varella (2001) “os números do último levantamento sobre os pesquisadores brasileiros 

realizado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), sugerem um perfil diferente do profissional dedicado à ciência” (VARELLA, 

2001c, p. 84). De acordo com esses números, conforme Varella: 

 

O dado mais interessante do censo começa pela mudança de gênero: em vez de 

o cientista cada vez mais será preciso falar a cientista. Os homens estão 

perdendo a hegemonia, e aumenta marcadamente a quantidade de mulheres 

debruçadas sobre as bancadas dos laboratórios. No total, eles ainda são maioria 

(56%), mas nas faixas etárias mais jovens elas ganham em quantidade (Idem). 
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 Este impulso feminino no campo das ciências, em que hoje as mulheres 

representam 44% do total de pesquisadores brasileiros, aponta para dois aspectos 

relevantes. O primeiro deles, segundo Nadia Lima (2002), refere-se à contribuição para 

o avanço: 

 

[...] do ponto de vista da prática científica, o aspecto da contribuição para o 

avanço, desde Marie Curie (só para citar uma das mais conhecidas, ao lado das 

oito ganhadoras do Prêmio Nobel em ciências), passando pelas dez pioneiras 

na Ciência da Computação – as computadoras, como eram chamadas – ou, 

mais recentemente, as cientistas participantes do Projeto Genoma, inclusive 

brasileiras; entre estas merece destaque a premiada pela Unesco e empresa 

L’Oréal em “Mulheres Cientistas, Mayana Zatz, coordenadora do Centro de 

Estudos do Genoma Humano, em São Paulo/USP, pelos estudos realizados 

pelos estudos realizados sobre os aspectos genéticos das doenças 

neuromusculares sendo uma das cinco mulheres em todo o mundo a receber o 

prêmio este ano” (LIMA, 2002, p. 54) 
 

 Porém, apesar deste impulso feminino no mundo da ciência, onde, mais 

frequentemente, jovens se dedicam a pesquisas em laboratórios, ainda se observa que 

essa participação ocorre de maneira dicotomizada, ou ainda está aquém da presença 

masculina. Nisso consiste um segundo aspecto a ser apontado que revela certa 

“inclinação” das mulheres para áreas ditas “mais femininas”, de acordo com Lima: 

    

[...] conforme corroboram os dados mais recentes do CNPq, em que, de acordo 

com as áreas de atuação, a maioria masculina está concentrada nas ciências 

agrárias, exatas, sociais, engenharia e computação, enquanto a maioria 

feminina está nas ciências biológicas, da saúde, humanas, letras e artes (Idem). 
    

 Essa distribuição desigual também é constatada, segundo Raynal (1999), no 

Centre National de la Recherche Scientifique / France (CNRS), que conta em seu 

quadro de funcionários com um terço de mulheres, sendo sua presença ainda menor nas 

áreas exatas, a exemplo dos cursos de engenharia (Raynal, 1999). 

 No Brasil, a inserção das mulheres nas instituições de ensino superior se deu 

somente com a já citada “Reforma Leôncio de Carvalho” ou “Reforma do Ensino 

Livre”, em 1879, que estabelecia também, o ensino para todas as crianças. Desta forma, 

as cientistas brasileiras contam apenas com quatro ou cinco gerações de atividade 

universitária e, ainda assim representam um terço da força construtora de 

conhecimentos científicos é de mulheres. Números que tendem a aumentar cada vez 

mais de acordo com Lima (2002): “Atualmente, de acordo com as estatísticas de 

instituições de ensino superior (MEC/Inep e Capes), a situação das mulheres evolui 
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conforme aumenta o nível de escolaridade” (LIMA, 2002, p. 54). Todavia, Lima (1993) 

alerta para o fato de que, quando nos referimos ao degrau mais elevado da carreira 

acadêmica, ou seja, o doutorado, os homens voltam a ser maioria.  

 Diante disso, e considerando-se as condições históricas na prática científica, há 

que se chamar atenção para as relações de gênero, onde o conhecimento ainda é 

marcado por aquilo que Lima identificou como “código patriarcal” (LIMA, 1993, p. 8) 

que,  

 

[...] enquanto saber-poder, vai constituir um obstáculo epistemológico à 

produção do conhecimento, bem como à participação da mulher nesse âmbito. 

Essa ocorrência se efetiva tendo em vista o fato de que as expectativas sociais 

dirigidas para a mulher na esfera privada tendem a limitar a sua inserção no 

campo das ciências, enquanto esfera pública e masculina (Idem). 
 

 Em resumo, percebemos um contingente significativo de mulheres nas 

universidades de todo o país, seja como docente ou discente. No entanto, apesar da 

crescente presença feminina no mundo científico, evidencia-se que essa participação 

ainda está aquém da presença masculina. Tal fenômeno motivou-nos a avaliar ao longo 

deste trabalho, como se dava a participação das mulheres no curso de Agronomia da 

FAMESF onde as turmas eram praticamente compostas por homens.  

Assim, através de entrevista realizada com o professor Paulo Augusto da Costa 

Pinto, docente da FAMESF e ex-aluno graduado em 1976, a presença feminina, na 

atualidade, é consideravelmente maior do que na primeira turma formada em 1965, 

composta apenas de uma mulher. Em sua turma, aproximadamente, 20% eram 

mulheres: “devia ter aí cerca de quase umas 10 mulheres dos 50. Isso dá o que uns 20% 

mais ou menos. Era um número expressivo de mulheres. Mas ainda prevalecia 4/5 de 

homens, algo dessa ordem”.3 

A partir das reflexões realizadas, cabe-nos a seguinte questão: em que contexto a 

FAMESF será implantada, quer do ponto de vista da Bahia, quer do ponto de vista do 

Brasil? Na escala estadual, recorrendo novamente a Boaventura (2009), pode-se 

entender que o desenvolvimento da educação superior passou na Bahia não somente 

pelas universidades, como também por meio de outras instituições de ensino superior. A 

criação da Universidade da Bahia, depois Universidade Federal da Bahia (UFBA) em 

                                                           
3Entrevista realizada com o professor Paulo Augusto da Costa Pinto, docente da FAMESF e ex-aluno 
graduado em 1976. 
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1946 e sua reestruturação em 1968, se constituem em referencial obrigatório para 

compreender a expansão da educação superior no Estado da Bahia.  

Simultaneamente, as “instituições universitárias se intensificaram a partir da 

década de 60 do século XX, como a Universidade Católica do Salvador (UCSal), 

precisamente em 1961, seguindo-se das quatro faculdades de formação de professores 

de Feira de Santana, Conquista, Alagoinhas e Jequié, no final dessa década, e das 

universidades estaduais nas décadas seguintes. A educação superior pública estadual foi 

acompanhada, ainda na década de 50 do século XX, do surgimento das faculdades 

particulares, a exemplo da Escola de Serviço Social da Bahia (1952), da Faculdade 

Católica de Filosofia e da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, integradas ou 

agregadas depois à UCSal, quando de sua criação, concentradas todas na capital do 

Estado” (BOAVENTURA, 2009, p. 45-46). Ainda nos anos 60 surgiram a Faculdade de 

Educação da Bahia (FEBA), e a Escola Superior de Estatística da Bahia, de 1966.  

No que concerne às ciências agrárias, mesmo após a fundação da Universidade 

da Bahia, em 1946, o governo estadual continuou mantendo a Escola de Agronomia de 

Cruz das Almas e criou a de Medicina Veterinária, pela Lei Estadual n. 423, de 20 de 

outubro de 1951, na gestão Regis Pacheco (1951-1955). “Em 1967, as Escolas de 

Agronomia e Medicina Veterinária passaram a integrar a Universidade Federal. Porém, 

o Estado da Bahia já mantinha a Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco 

(FAMESF) desde o governo Lomanto Júnior (1963-1967)” (BOAVENTURA, 2009, p. 

48). 

Estas instituições da área agrária se encontravam sob jurisdição da Secretaria de 

Agricultura, e não da Secretaria de Educação. Será em 1969, com o Plano Integral de 

Educação e Cultura da Bahia que ocorreu a mudança da área da agricultura para a 

educação. A partir deste Plano, desenvolveu-se uma expansão do ensino superior 

estadual, voltado para o ensino, com as faculdades de formação de professores. Foram 

implantadas Faculdades em Feira de Santana, Alagoinhas, Vitória da Conquista, e 

Jequié. 

Se hoje a Bahia conta com a Universidades Estadual de Feira de Santana 

(UEFS), a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Universidade Estadual 

de Santa Cruz (UESC) e Universidade do Estado da Bahia, esta última foi constituída 

em 1983 tendo como seu curso mais antigo a engenharia agronômica em Juazeiro, a 

FAMESF. 
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Fazendo uma síntese a partir dos trabalhos de Guy Capdeville (1991), Irineu 

Cabral (2005) e Shozo Motoyama (2004), Nilton Araújo (2010) caracteriza a década de 

1960 como marcada por uma fase diferenciada nas relações entre agronomia e políticas 

agrícolas no Brasil. Do predomínio de uma posição governamental cuja ênfase estava na 

transmissão de conhecimentos e promoção da difusão de tecnologia moderna no país, 

neste momento ganhava espaço a perspectiva de que os conhecimentos disponíveis não 

eram suficientes. Era preciso apoiar, fomentar e gerar a pesquisa agrícola, daí sua 

referência ao destaque dado por Capdeville (1991) à formação de profissionais pós-

graduados e estabelecimento pioneiro de cursos de mestrado e doutorado na área de 

ciências agrárias (Capdeville, 1991, p.120).  

A criação da EMBRAPA na década de 1970, constitui a seu ver a maior 

expressão deste processo de transferência do conhecimento ao produtor rural e da 

extensão das fronteiras agrícolas, para viabilizar a modernização e o crescimento da 

agropecuária, através da pesquisa tecnológica. 

 Ao mesmo tempo, outros elementos são por ele considerados como: “a admissão 

nas faculdades para egressos de qualquer ramo; a busca de novos canais de ascensão 

social num movimento de acelerada urbanização; a postura de funcionalismo 

tecnológico ou papel instrumental conferido ao ensino superior no processo de 

desenvolvimento do governo militar conforme os Planos Nacionais de Desenvolvimento 

(PND), que moldaram programas e agências” (ARAÚJO, 2012, p. 10).  

 Melo e Lastres (2006), ao traçarem um quadro da inserção feminina no sistema 

de pesquisa científica e tecnológica nacional, tendo como base os dados do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), argumentam que 

apesar do crescimento do número de mulheres com formação universitária no Brasil, a 

participação feminina na produção do conhecimento ainda está aquém da presença 

feminina na universidade e aproximadamente 80% das bolsas de pesquisa no Brasil são 

destinadas a homens (MELO E LASTRES, 2006). 

 Dessa forma, foram a essas mulheres, profissionais engajadas em atividades 

científicas, que procuramos dar voz, ouvir e interpretar os seus significados. Mulheres 

agrônomas egressas da Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco, no período 

de 1965 a 1983, objetos e sujeitos da presente pesquisa 
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2. Os Fundamentos Teórico-Metodológicos da Pesquisa 

 

 

2.1. Abordagens e Métodos 

 

 

 Conquanto neste trabalho nosso objetivo seja de entender a trajetória de vida e 

de trabalho das engenheiras agrônomas formadas pela Faculdade de Agronomia do 

Médio São Francisco de 1965 a 1983, analisaremos as memórias das famesfianas no 

contexto de institucionalização das ciências no Brasil a partir da técnica da História 

Oral.  

 Nosso trabalho de pesquisa se constitui como um estudo exploratório com 

delineamento qualitativo. Optou-se por uma amostra não probabilística, escolhida de 

acordo com os interesses e adequação da pesquisa. Nesse sentido, a amostra utilizada se 

configura por uma amostra de conveniência, que permitiu que as integrantes mais 

exequíveis da população estudada – as famesfianas - fossem selecionadas. Sendo assim, 

a pesquisa desenvolvida não teve como compromisso a generalização dos resultados, 

onde estes só podem ser generalizados no grupo pesquisado. Neste sentido, dada a 

impossibilidade de entrevistar todas as egressas da FAMESF, trabalhamos a partir de 

indicações das próprias diplomadas, que indicavam umas às outras, chegando assim ao 

nosso grupo de oito engenheiras agrônomas formadas dentro do recorte cronológico. 

Dessa maneira, tanto pela opção na dimensão qualitativa dos depoimentos quanto pela 

impossibilidade de obter uma amostra probabilística, adotamos esta estratégia. 

 Ao longo do século XX, a ciência viveu um momento de grandes mudanças. 

Percebe-se o abandono de um ideal de cientificidade baseado na percepção de que a 

ciência é uma representação da realidade tal como ela é em si mesma, para dar lugar a 

um ideal de cientificidade baseado na ideia de que o objeto científico é um modelo 

construído e não uma representação do real. É uma aproximação sobre o modo de 

funcionamento da realidade, mas não o conhecimento de forma completa e absoluta.  

Para Thomas Kuhn (1991), autor bastante influente nas áreas de História e 

Filosofia da Ciência a partir da década de 1960, as ciências evoluem através de 

paradigmas, ou seja, modelos, representações e interpretações de mundo universalmente 
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reconhecidas que fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade 

científica.  

É por meio dos paradigmas que os cientistas buscam respostas para os 

problemas colocados pelas ciências. Os paradigmas são, portanto, os pressupostos das 

ciências. A prática científica ao fomentar leis, teorias, explicações e aplicações cria 

modelos que sustentam as tradições científicas. Segundo Kuhn, “Os paradigmas são as 

realizações cientificas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, 

fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma 

ciência” (Kuhn, 1991, p. 13). 

 Sendo assim, neste trabalho, não tivemos a intenção de dar conta de tudo o que 

aconteceu na vida das engenheiras agrônomas formadas na FAMESF, mas sim, pontuar 

elementos selecionados por nós, e, a partir deles, fazer uma releitura de suas trajetórias, 

reconstituindo suas experiências de vida: onde e como residiam, quais eram os seus 

objetivos de vida, o que pensavam, e de que maneira vivenciaram os princípios 

adquiridos durante a fase de formação na Faculdade de Agronomia do Médio São 

Francisco. Tal reconstituição dá ênfase aos aspectos vinculados a vida profissional das 

ex-alunas.  

Vale lembrar que, reconstituir historicamente as trajetórias das engenheiras 

agrônomas formadas pela Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco, demandou 

ainda, reconstituir o contexto social em que elas se inseriam e que, certamente, 

influenciou na sua formação e, posteriormente, na sua vida profissional.  

Acompanhando José D’ Assunção Barros (2008): 

 

[...] a verdade é que sempre será muito importante para um historiador 

“contextualizar” [...]. Todo texto é produzido em um lugar que é definido não 

apenas por um autor [...] mas principalmente por uma sociedade que o envolve, 

pelas dimensões desta sociedade que penetram no autor, e através dele no 

texto, sem que disto ele se aperceba (BARROS, 2008, p. 137). 
 

Assim, para alcançarmos nossos objetivos, buscamos suporte, nos pressupostos 

da História Social das Ciências, por considerarmos este enfoque, um instrumento 

privilegiado da reflexividade, capaz de aumentar ainda mais nossas possibilidades de 

interpretação e entendimento dos acontecimentos na vida das engenheiras agrônomas 

formadas na Famesf, assim como do contexto em que se institucionalizou as ciências 
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agrárias no Vale do São Francisco, a partir da criação da faculdade de agronomia, ou 

seja, a FAMESF.  

Nessa perspectiva, segundo Nilton de Almeida Araújo (2010) é importante: 

   

[...] aprender com uma História das Ciências no Brasil que nos últimos vinte e 

cinco anos tem se redimensionado teórica e metodologicamente, a partir de um 

entendimento da ciência enquanto um conhecimento elaborado em uma época, 

e cujo sentido advém de práticas, valores e métodos compartilhados por seus 

praticantes e socialmente reconhecidos (ARAÚJO, 2010, p. 4). 

 

 Não pretendemos aqui, reconhecer somente, a “história dos vencedores”, dos 

sucessos, das descobertas, das invenções. A história, que nos propusemos a construir, se 

preocupa em elaborar um conhecimento que reconhece a importância da pluralidade e 

dos indivíduos que a realizam, quer sejam “ilustres” ou “anônimos”.  

 Em relação a isto, Araújo assevera que uma historiografia dedicada às narrativas 

sobre os “vencedores”, os sucessos, as descobertas e invenções, ainda que 

decididamente importantes, deixou de lado a história cotidiana das ciências. E tanto é a 

“história cotidiana” que constitui a maior parte do processo, que nas últimas décadas 

esta dimensão que vem atraindo mais atenção. Esta ampliação de perspectiva para 

compreender a institucionalização das ciências no pais tem contribuído a seu ver, 

inclusive, para questionamentos e problematizações acerca da natureza da ciência e seu 

desenvolvimento histórico. Este autor vai denominar este arcabouço, suas definições, 

objetos e abordagens, e o horizonte deste arcabouço de nos afastar da discussão entre 

uma história internalista e externalista da ciência de História Social das Ciências. 

 

 

História Social das Ciências  

 

 

 Ainda que em termos de associações, revistas, livros e cursos de pós-graduação 

a historiografia das ciências no Brasil apresente maturidade e vigor, no que tange à 

graduação, para Nilton Araújo (2010), era e ainda é possível considerar que a História 

das Ciências foi, durante muito tempo, tratada como estranha nos estudos históricos. 

Mas como se constituiu a história das ciências e que relações podem ser desenvolvidas 

sobre a história das ciências e a história “geral”?  
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 Ponderando sobre a constituição do ensino de história das ciências, Nilton 

Araújo remete ao século XIX, momento em que a ciência ganha status de “superior” e 

“oficial”. Neste período, na Europa ocidental em particular, “a História da Ciência foi 

produzida e transmitida enquanto exemplo edificante para os jovens estudantes e motivo 

de orgulho para as 'comunidades' científicas” (ARAÚJO, 2010, p. 6-7). Assim, de 

acordo com Araújo, a história construída neste período assumia de maneira mais intensa 

as funções de “justificar a ciência, contendo pouca história” (Ibidem, p. 7)  

 Contudo, através da adoção de uma nova postura de renovação historiográfica 

estabelecida ao longo do século XX, se começa a perceber a ciência, a partir da metade 

dos anos 1980, não mais como “superior” e “inatingível”. Segundo Dominique Pestre 

(1996), a História das Ciências conheceu uma inflexão que encontra suas raízes nas 

abordagens contestatórias construídas a partir do início dos anos 1970 cujo objetivo era 

atribuir novo significado a natureza das práticas científicas (PESTRE, 1996). 

E isso, segundo Araújo, “abre um campo prolífero para que a história das 

ciências passasse a englobar personagens, grupos e países antes ignorados, mas também 

com evidência empírica em arquivos, bibliotecas, museus, memoriais e etc.” (ARAÚJO, 

2010, p. 7). A história das ciências e a história “geral” tem vislumbrado e mesmo 

desenvolvido, desde então, maior intercâmbio. 

De acordo com Pestre (1996), ao longo da segunda metade do século XX foi se 

desenvolvendo e consolidando um modelo de abordagem que foi resultado do trabalho 

de um grupo diversificado e integrado de profissionais – sociólogos, antropólogos, 

filósofos e historiadores – que atuou de forma coordenada até a metade dos anos 1980, 

cujo núcleo formou-se fundamentalmente por britânicos, mas também com notável 

contingente americano (PESTRE, 1996). 

A definição de ciência desenvolvida por estes profissionais ou, mais 

precisamente, o conjunto de proposições que eles articularam a respeito do que são as 

práticas científicas, constituem segundo Pestre “um quadro de referência novo para 

numerosos historiadores” (PESTRE, 1996, p. 5). A ciência, objeto de investigação, 

tendo sido radicalmente definida, abriu portas para que novas formas de abordagem 

surgissem e objetos distintamente recortados despontassem (PESTRE, 1996). 

Assim, ainda segundo Pestre, a História das Ciências se encontrava na década de 

1990 em uma posição homóloga à que prevaleceu nos anos 1930 para a História em sua 

totalidade. E isso, deve-se ao fato de que: 
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Seja porque Marc Bloch, Lucien Fèbvre e outros redefiniam o que eram os 

objetos legítimos da disciplina, seja porque propunham submeter a seu domínio 

uma gama de atividades até então mantidas fora de sua jurisdição, seja ainda 

porque anexavam outras práticas disciplinares, eles abriam um espaço novo a 

conquistar, ofereciam à sagacidade do historiador a possibilidade de 

historicizar práticas até então não consideradas por ele (PESTRE, 1996, p. 5) 
 

 De forma mais específica, eles tornavam “caduca a assimilação de uma forma 

historiográfica particular à disciplina em seu conjunto, aboliam a supremacia de um 

gênero único e dominante, e tornavam legítimas abordagens até então marginais ou 

menores (Idem). 

Nesse movimento, um arcabouço alternativo para a compreensão das ciências e 

das suas práticas foi paulatinamente forjado, e de uma maneira mais ampla no meio dos 

historiadores das Ciências do Reino Unido e dos Estados Unidos. Ao longo das décadas 

de 1980 e 1990 também podemos dizer, na América Latina e no Brasil. 

Na América Latina, a historiografia mais recente das ciências tem buscado 

afirmar a existência de uma tradição científica nesta região do Globo. Levando em 

consideração que as sociedades não podem mais ser vistas apenas como receptoras dos 

modelos científicos produzidos na Europa, Lafuente e Catala (1989) assinalam que não 

podemos ignorar que a América Latina tem uma história científica própria: “Se trata de 

uma história que concerne à própria cultura e identidade dos países da região, pois a 

ciência neles desenvolvida, de valor inegável, produziu uma interação com o meio 

social e é explicável por este” (LAFUENTE E CATALA, 1989, p. 389). 

 Pretendia-se assim, através do reconhecimento desta prática científica, afirmar 

que a ciência esteve presente de forma própria nos países latino-americanos. Dessa 

maneira, ao considerar a existência de uma produção científica nessa região, 

compreendia-se a ciência como uma atividade social, suscetível ao contexto em que se 

produz.  

Empreendendo a historiadora das ciências Maria Amélia Dantes (1992): 

 

[...] escrever a História da Ciência nos países latino-americanos deixa de ser 

simplesmente buscar sua contribuição para uma suposta ciência universal, mas 

procura registrar, nos vários momentos de suas histórias, traços da existência 

da atividade científica: ação de indivíduos, existência de espaços institucionais, 

existência de trabalhos científicos etc. Estes são os elementos iniciais para a 

construção de uma história da ciência destes países (DANTES, 1992, p. 2). 
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 No caso brasileiro, segundo Araújo (2010) a partir dos anos 1990 vem se 

firmando uma história social no Brasil (ARAÚJO, 2010). Para ele, “o conhecimento 

científico não é identificado e avaliado apenas pela ligação com as formas com que é 

praticado nos países europeus (sem jamais deixar de ser uma questão relevante) ” 

(ARAÚJO, 2010, p. 11).  

 Desta forma, as ciências são pesquisadas e problematizadas como produtos e 

produtoras, dialeticamente, do próprio contexto social, político, econômico e cultural da 

época e do país.  

 

 

Nova História  

 

 

No decorrer deste trabalho, buscamos, além da historiografia das ciências no 

Brasil, uma interlocução com os pressupostos da chamada “Nova História”, herdeira do 

empreendimento relacionado a Marc Bloch e Lucien Febvre conforme Pestre em página 

anterior, ampliando de maneira importante os rumos da construção do conhecimento 

histórico e que, segundo Peter Burke (1997), foi uma produção escrita como uma reação 

deliberada aos paradigmas tradicionais (BURKE, 1997). 

Se para Pestre a história das ciências experimentou ao longo dos anos sessenta a 

oitenta uma situação análoga à história “geral” a partir da década de 1930, em que 

consiste esta “revolução historiográfica” desenrolada a partir deste período na França? 

A “Nova História”, conforme Burke em sua “Revolução Francesa da Historiografia”, 

conflagrou o campo acadêmico no que diz respeito às abordagens, aos conceitos e seus 

métodos. Em particular no que tange ao domínio quase exclusivo dos documentos 

escritos oficiais.  

 

A história faz-se com documentos escritos, sem dúvida. Quando eles existem. 

Mas ela pode fazer-se, ela deve fazer-se sem documentos escritos, se os não 

houver. Com tudo o que o engenho do historiador pode permitir-lhe utilizar 

para fabricar o seu mel, à falta das flores habituais. Portanto, com palavras. 

Com signos. Com paisagens e telhas. Com formas de cultivo e ervas daninhas. 

Com eclipses da lua e cangas de bois. Com exames de pedras por geólogos e 

análises de espadas de metal por químicos. Numa palavra, com tudo aquilo 

que, pertencendo ao homem, depende do homem, serve o homem, exprime o 

homem, significa a presença, a atividade, os gostos e as maneiras de ser do 

homem (FEBVRE, 1989, p. 249 apud BURKE, 1997). 
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  E assim o historiador procurou abandonar uma história exclusivamente política, 

dos grandes homens e personagens, resgatando do mais profundo abismo os silenciados, 

as mazelas, os excluídos, para inaugurar uma história vista e interpretada de outros 

ângulos. 

Segundo Le Goff (1996) a Nova História havia: 

 

[...] provocado o reconhecimento de "realidades" históricas negligenciadas por 

muito tempo pelos historiadores. Junto à história política, à história econômica 

e social, à história cultural, nasceu uma história das representações. Esta 

assumiu formas diversas: história das concepções globais da sociedade ou 

história das ideologias; história das estruturas mentais comuns a uma categoria 

social, a uma sociedade, a uma época, ou história das mentalidades; história 

das produções do espírito ligadas não ao texto, à palavra, ao gesto, mas à 

imagem, ou história do imaginário, que permite tratar o documento literário e o 

artístico como documentos históricos de pleno direito, sob a condição de 

respeitar sua especificidade; história das condutas, das práticas, dos rituais, que 

remete a uma realidade oculta, subjacente, ou história do simbólico, que talvez 

conduza um dia a uma história psicanalítica, cujas provas de estatuto científico 

não parecem ainda reunidas (LE GOFF, 1996, p. 11-12) 
   

  Diante da diversidade de caminhos de investigação e exposição formados no 

campo da história, optamos por um que fosse capaz de reconhecer no discurso das 

agrônomas entrevistadas, e na estrutura dos demais documento da época, um pensar e 

agir que resultou da construção de um imaginário e de um cenário, do que era e do que 

significou ser engenheira agrônoma naquele momento, pois acreditamos que esse 

imaginário é um dos principais responsáveis pela forma de agir das engenheiras 

agrônomas entrevistadas.  

  

 

História Oral  

 

 

 Na intenção de cumprir com os objetivos aqui propostos, optamos, 

primeiramente, pela utilização da História Oral, visto que ela se caracteriza como um 

recurso capaz de ampliar ainda mais as possibilidades de investigação, nos permitindo 

conseguir informações, coletar dados e problematizar processos que extrapolam os 

documentos escritos. Assim, desejamos fazer valer as vozes que, durante muito tempo, 

foram negligenciadas pela história oficial. 

 Essa compreensão é fortalecida por Boni e Quaresma (2005) ao afirmar que: 
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A entrevista como coleta de dados sobre um determinado tema científico é a 

técnica mais utilizada no processo de trabalho de campo. Através dela os 

pesquisadores buscam obter informações, ou seja, coletar dados objetivos e 

subjetivos. Os dados objetivos podem ser obtidos também através de fontes 

secundárias tais como: censos, estatísticas, etc. Já os dados subjetivos só 

poderão ser obtidos através da entrevista, pois que, eles se relacionam com os 

valores, às atitudes e às opiniões dos sujeitos entrevistados (BONI, 

QUARESMA, 2005, p. 72). 

 

 Nesta perspectiva, a História Oral mostra-se como uma metodologia de pesquisa 

e decodificação de dados que nos permite registrar os testemunhos e o acesso a “história 

dentro da história”. Assim, segundo Antônio Cruz (2000): 

 

[...] a História Oral mostra-se, de um lado, como uma alternativa à história 

tradicional e, de outro, como uma forma de complementar dados que as fontes 

escritas não possuem, ampliando, portanto, as interpretações que se limitam, na 

maioria das vezes, à utilização de documentação escrita e cartorial, sem lançar 

sobre ela a hermenêutica capaz de desvelar o que tais documentos possuem nas 

suas entrelinhas. Assim, a História Oral provoca uma revolução, pois nela a 

palavra deixa de ser “letra morta”, passando a figurar como elemento 

importante no questionamento da documentação oficial escrita, que antes era 

tida como a única capaz de explicar a sociedade do passado e do presente 

(CRUZ, 2000, p. 14). 

 

Com isso, consideramos a História Oral, um recurso de grande valia para nós, 

porque, através dela, podemos compreender, mediante as reações manifestadas pelas 

testemunhas no processo de realização das entrevistas, muitos significados que outros 

tipos de fontes não nos permitiriam alcançar.  

 Portanto, a História Oral pode ser considerada como um caminho à produção do 

conhecimento histórico. Traz em si, segundo Lucília Delgado (2010), um duplo 

ensinamento: 

 

[...] sobre a época enfocada pelo depoimento – o tempo passado, e sobre a 

época na qual o depoimento foi produzido – o tempo presente. Trata-se, 

portanto, de uma produção especializada de documentos e fontes, realizada 

com interferência do historiador e na qual se cruzam intersubjetividades 

(DELGADO, 2010, p. 16). 

 

 O passado juntamente com o presente reproduz, através das narrativas, a 

dinâmica da vida pessoal em cruzamento com os processos coletivos. E assim, a vida 

pessoal das mulheres que optaram por cursar Agronomia na FAMESF, se relacionam, 

na sua essência, com a vida social dentro da faculdade e com outros estudantes, 

professores, funcionários e familiares, assim como nos meios de trabalho. A 
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reconstituição dessa dinâmica seria, segundo Delgado, através do “processo de 

recordação, que inclui, ênfases, lapsos, esquecimentos, omissões, contribui para a 

reconstituição do que passou segundo o olhar de cada depoente”. (Ibidem, p. 16) 

 A relação entre os variados tempos na História Oral, também é intrínseca ao 

documento produzido. Nele, estão presentes o tempo passado pesquisado, os tempos 

percorridos pela trajetória de vida do entrevistado e o tempo presente que orienta e 

carrega consigo o estímulo tanto ao pesquisador que se prepara para a entrevista como 

as respostas do entrevistado.  

 A partir de então percebemos que as múltiplas temporalidades da História Oral 

se destacam como uma entre os seus muitos desafios, visto que, em uma entrevista ou 

depoimento de acordo com Delgado: 

 

[...] fala o jovem do passado, pela voz do adulto, ou do ancião do tempo 

presente. Adulto que traz em si memórias de suas experiências e também 

lembranças a ele repassadas, mas filtradas por ele mesmo, ao disseminá-las. 

Fala-se em um tempo sobre um outro tempo. Enfim, registram-se sentimentos, 

testemunhos, visões, interpretações em uma narrativa entrecortada pelas 

emoções do ontem, renovadas ou resinificadas pelas emoções do hoje (Ibidem, 

p. 18). 

  

 Portanto, a História Oral deve ser considerada um procedimento integrado a uma 

metodologia que coloca as entrevistas e os depoimentos como seu principal objeto de 

estudo, através de pessoas que participaram ou testemunharam ou herdaram a memória 

de processos históricos e acontecimentos no âmbito da vida privada ou coletiva: “Não é 

a História em si mesma, mas um dos possíveis registros sobre o que passou e sobre o 

que ficou como herança ou como memória”. (Idem) 

Ao resgatarem lembranças, as mulheres recuperam o sentido de pertencimento a 

um determinado lugar e a uma determinada época, atualizando suas lembranças 

individuais. Assim, abriremos um leque maior de possibilidades de interpretação do 

passado das engenheiras agrônomas formadas na Faculdade de Agronomia do Médio 

São Francisco.  

Na perspectiva das técnicas de pesquisa através da História Oral, utilizaremos 

em especial o recurso da História de Vida (HV). A HV, segundo Delgado, nos permite 

reconstruir a trajetória de sujeitos históricos, a partir de: 

 

[...] depoimentos aprofundados e, normalmente, mais prolongados, orientados 

por roteiros abertos, semiestruturados ou estruturados, que objetivam 



25 

 

reconstituir, através do diálogo do entrevistador com o entrevistado, a trajetória 

de vida de determinado sujeito (anônimo ou público), desde a sua mais tenra 

infância até os dias presentes (DELGADO, 2010, p. 21).  
 

No caso específico do presente trabalho, para compreendermos a trajetória de 

nossas protagonistas – as engenheiras agrônomas formadas na Faculdade de Agronomia 

do Médio São Francisco – buscamos dentro da história de vida, adotar a Pesquisa 

Biográfica Múltipla definida da seguinte forma por Delgado: 

   

Trata-se de um conjunto de depoimentos de história de vida, vinculados a um 

projeto de pesquisa que se propõe, por exemplo, a recolher depoimentos de 

sujeitos históricos, anônimos ou não, que atuaram em um mesmo movimento 

social, político, religioso ou cultural (Idem). 

   

Vale lembrar que, a definição das pessoas a serem entrevistadas se baseou em 

critérios qualitativos relacionados com o que se desejava saber, pois segundo Alberti 

(2005) “os entrevistados são tomados como unidades qualitativas, e não como unidades 

estatísticas” (ALBERTI, 2005, p. 172). Alberti evidencia que a história oral é detentora 

de um elevado grau de imponderabilidade, já que nem todas as entrevistas 

correspondem às expectativas previamente concebidas. Portanto, não definimos 

inicialmente o número exato de entrevistados, mas sim, listamos os entrevistados em 

potencial, de acordo com as possibilidades de nosso deslocamento, além da disposição e 

disponibilidade do contato. Sabendo que muitas das ex-alunas não residem mais na 

região do Vale do São Francisco e outras já faleceram.  

Uma vez estabelecidos os contatos e observando as possibilidades, foram 

escolhidas 8 mulheres. As entrevistas foram realizadas no período de 2012 a 2014, em 

locais, horários e dias definidos pelos narradores, com gravação em meio digital.  

As entrevistas foram seguidas pela fase de transcrição dos discursos orais 

gravados. O procedimento adotado foi o de iniciar o trabalhado logo após a realização 

das entrevistas.  

Para executar o processo de transcrição foram utilizados os procedimentos 

descritos por Alberti, onde, inicialmente, ouviu-se, em cada entrevista, um trecho da 

gravação para familiarização com o discurso e a fala do entrevistado. Em seguida, 

voltou-se à gravação, procurou-se ouvir as construções das frases e iniciou-se, então, a 

transcrição. As entrevistas foram transcritas diretamente no computador e uma vez 
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realizada esta etapa, iniciou-se o trabalho de conferência. Eventualmente, foram 

efetuadas correções de datas, nomes de pessoas e lugares.  

Uma vez coletados, organizados e sistematizados, os dados foram analisados 

qualitativamente e com abordagem descritiva, de acordo com: a vida antes de ingressar 

na FAMESF, a vida no cursar da FAMESF, e a vida profissional após concluir o curso 

na FAMESF.  

Os documentos provenientes das fontes escritas (impressas) do acervo 

documental impresso e manuscrito da biblioteca e do arquivo morto da UNEB Campus 

III em Juazeiro-BA e orais, uma vez analisados, foram tratados como fontes de 

informações a partir das quais foi elaborado o texto.  

 

 

3. Estrutura do Trabalho 

 

 

 Esta dissertação está constituída de 4 capítulos: O Capítulo I, intitulado A 

Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco (FAMESF): Criação e 

Funcionamento, retoma as razões da criação e instalação desta faculdade, os desafios 

enfrentados, seus objetivos nos primeiros anos de funcionamento e sua grade curricular. 

Lembrando ainda que não se pode tratar um objeto de pesquisa separadamente do 

contexto, procuramos articular nosso objeto de pesquisa com as condições históricas do 

Brasil, da Bahia e da cidade de Juazeiro. 

 O Capítulo 2, intitulado: Memórias, Experiências e Sentimentos: A vida antes 

da Faculdade, tem a pretensão de expor aspectos ligados a história de vida das oito 

engenheiras agrônomas entrevistadas, egressas da Faculdade de Agronomia do Médio 

São Francisco, entre 1965 e 1983, destacando as lembranças de infância e a educação 

recebida através da família, por acreditarmos que essas experiências marcam as suas 

vidas e, influenciam, sobretudo, as suas trajetórias profissionais.  

 O Capítulo 3, denominado: “Nós somos FAMESF!”: Trajetória das estudantes 

durante o curso, tem como objetivo perceber a percepção que as engenheiras 

agrônomas, formadas na Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco, no período 

estudado, tinham de si mesmas e das pessoas com quem se relacionaram na faculdade. 
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Além disso, avaliamos a sua participação dentro da instituição, incluindo o 

relacionamento com outros alunos e com os professores. 

O Capítulo 4, denominado: Engenheiras Agrônomas: Trajetória Profissional, 

tem como principal fundamento reconstituir, de maneira ampla, a forma como atuaram 

as engenheiras agrônomas da Faculdade em sua trajetória profissional, tendo como 

ponto de partida a forma como se enxergavam e se colocavam no exercício de suas 

funções como agrônomas.  

Fizemos o exercício de “ouvir” das próprias famesfianas, as coisas que 

povoavam o seu imaginário nos diversos campos de sua vida: faculdade, vida 

emocional, vida familiar, entre outros. 

Por fim, nas considerações finais, optamos por fazer uma reflexão analítica sobre 

as trajetórias reconstituídas, destacando nelas as semelhanças, com o objetivo de 

demonstrar até que ponto a formação recebida na Faculdade de Agronomia do Médio 

São Francisco marcou a trajetória das agrônomas ali formadas, sobretudo, a 

profissional. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

A FACULDADE DE AGRONOMIA DO MÉDIO SÃO FRANCISCO: 

CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 

 

“Do outro lado do rio tem uma 

cidade; Que na minha mocidade eu 

visitava todo dia; Atravessava a 

ponte ai que alegria; Chegava em 

Juazeiro, Juazeiro da Bahia (...)”. 

 

Composição: Jorge de Altinho 
 

 

1.1. Aspectos Históricos da Cidade de Juazeiro 

 

 

O município de Juazeiro, no norte do estado da Bahia, implantado à margem 

direita do Rio São Francisco, situa-se no ponto exato onde ocorria o cruzamento de duas 

importantes e estratégicas estradas interiores do Brasil. A primeira, fluvial, representada 

pelo Rio São Francisco, integrando as regiões norte e sul. A segunda, o conhecido 

caminho das bandeiras, que fazia ligação com a Bahia e Pernambuco, caminho histórico 

de bandeirantes paulistas, baianos e pernambucanos.  

Figura 1: Mapa de Localização de Juazeiro – BA. 

 
Fonte: skyscrapercity.com 
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 A palavra Juazeiro4, segundo Walter de Castro Dourado (1983) em sua obra 

“Juazeiro da Bahia à Luz da História”, teria se originado, da existência de muitas 

árvores produtoras do fruto – juá em toda a extensão da área onde iniciou-se o 

povoamento: “Trata-se da ramnácea cuja classificação é – zizyphus juazeiro Mart” 

(DOURADO, 1983, p. 29). 

Desde 1596 seu território já era percorrido pelo bandeirante Belchior Dias 

Moreira. À margem direita do Rio São Francisco, ponto de travessia da referida estrada 

e pouso de viajantes e tropeiros, estabeleceu-se, em 1706, uma missão de franciscanos, 

pertencente a ordem religiosa fundada por Francisco de Assis, que aldearam os índios 

rodelas existentes na região.  

 Dourado faz referência à tribo que povoava o solo de Juazeiro, indicando as 

dificuldades de se obter informações mais precisas sobre a família ou grupo étnico ao 

qual pertenciam. No entanto, o autor destaca que Rodelas era o nome da aldeia; Sertão 

de Rodelas – a zona. A tribo de denominação genérica percorria todos os pontos onde se 

fixavam portugueses com intuitos colonizadores. Sobre a razão da designação, tida 

como equivalente a coroados, Dourado afirma: “provém, certamente, da coroa usada 

pelos sacerdotes, prática que foi imitada pelos nativos. Portanto, rodelas, na morfologia 

portuguesa – pequenas rodas. Na fitologia – cabeça de frade (cactos nordestino)” 

(Ibidem, p. 28). 

Os índios rodelas ou rodeleiros, ramificados por todo o sertão, não se 

conformaram com a ocupação do seu território pelos colonizadores, atacando-os 

constantemente: “Era a natural repulsa ao domínio do seu território, porque não haviam 

assimilado a nova ordem, não querendo modificar os seus usos e costumes, então 

impostos pela civilização” (Idem). 

Além da rejeição indígena aos colonizadores, indicada por Dourado, Amilcar 

Baiardi (1992) alerta sobre os problemas decorrentes da incorporação da região do 

submédio São Francisco à economia colonial a partir do fim do século XVI e início do 

século XVII. Segundo ele, inicialmente isso implicou na: “destruição das condições 

sociais de existência das nações indígenas que ali viviam, com a eliminação de 

                                                           
4 A palavra Juazeiro, de acordo com o dicionário Michaelis (2011), refere-se a uma complementação: 
Juazeiro é uma árvore que produz um fruto comestível, chamado Juá (VIDE JUA); é uma árvore de porte 
médio, com ramos tortuosos e protegidos por espinhos, suas flores são pequenas e de cor creme. 
Pertence à família das Ramanáceas e é típica da região nordeste do Brasil (MICHAELIS, 2011). 
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populações ou sua incorporação à economia que passa a predominar” (BAIARDI, 1992, 

p. 59). 

Por fim, vale lembrar ainda que, cada núcleo indígena, ou aldeamento recebia 

nomes genéricos adotados pelos seus componentes, ou ainda, através de formas 

introduzidas pelos colonizadores. Assim, de acordo com Dourado (1983), os que 

ocupavam as ilhas do Rio São Francisco recebiam a designação de abacatiáres entre 

tantos outros.  

Em 1710, quatro anos depois do estabelecimento da primeira missão, com o 

objetivo de se firmarem definitivamente, os franciscanos construíram um convento e 

erigiram uma igreja consagrada à invocação de Nossa Senhora das Grotas, em local que 

pode ser identificado como a atual rua Entrada do Horto, na zona suburbana da cidade. 

E assim, neste período, Juazeiro, demonstrava as primeiras características de núcleo 

integrado à colonização europeia, dedicando-se seus habitantes, principalmente, a 

criação de gado. 

Ao citar Andrade (1982), Baiardi (1992) identifica as principais características 

da economia da região no período que se estende até o início do século XIX, dando 

especial destaque a criação extensiva de gado: 

 

Propriedade da terra em mãos de sesmeiros, obtida por doação da Coroa. 

Foreiros arrendavam então estas terras; Criação extensiva de gado. O gado era 

a única mercadoria produzida destinando-se principalmente ao mercado de 

Salvador. A mão-de-obra era livre e paga em espécie; Existência de uma 

agricultura de subsistência praticada de forma subsidiária nas próprias 

fazendas, ou mais intensivamente nas beiras dos rios, onde havia algumas 

concentrações populacionais maiores (1982, apud BAIARDI, 1992, p. 59). 
 

Baiardi observa ainda, citando Prado Jr (1977), que o “auge” deste sistema de 

criação de gado se firmou durante o século XVIII, quando o gado do sertão começou a 

abastecer os centros do litoral. No entanto, ainda nesta mesma época, “a produção do 

Sul do país entra na competição, havendo decadência da criação do gado no sertão” 

(1977, apud BAIARDI, 1992, p. 59).  

Posteriormente, elevado à categoria de julgado, sob a jurisdição da Câmara de 

Jacobina em 1766, Juazeiro já contava com 156 casas. No entanto, somente em 9 de 

maio de 1833, o povoado passou a Vila de Juazeiro, desmembrando-se do município de 

Sento Sé, constituindo-se como sede do Município. Pela Lei provincial n.º 1814, de 15 
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de julho de 1878, adquiriu foros de cidade. A instalação do município, com tal 

prerrogativa, realizou-se a 8 de setembro de 1878, data consagrada à padroeira. 5  

Dourado (1983) faz referência as características iniciais das habitações e dos 

povoadores da chamada “Passagem do Juazeiro”, identificando o Rio São Francisco 

como o “Nilo Brasileiro”: 

 

[...] ia-se povoando de casebres construídos de madeira e barro, ou seja – de 

taipa. A cobertura era feita com palhas das carnaubeiras. Umas após outras, 

surgiam as habitações; e os ocupantes eram primitivos povoadores da região 

que haviam se alojado nas aldeias vizinhas situadas ao centro das matas. Eles 

foram atraídos para usufruir dos benefícios provenientes do decantado 

manancial – o Nilo Brasileiro (DOURADO, 1983, p. 27). 
 

A “Passagem de Juazeiro", refere-se às Grotas situadas nas proximidades dos 

Juazeiros, onde as tropas jaziam repousando a fim de atravessarem depois, da margem 

direita (Bahia) à esquerda (Pernambuco), indo até o Piauí. Por isso, o local situado no 

território baiano ficou sendo chamado – Passagem dos Juazeiros ou simplesmente – 

Passagem de Juazeiro.  

 Teodoro Fernandes Sampaio, engenheiro, geógrafo, escritor e historiador 

brasileiro, que ali esteve em 1879, recolheu excelente impressão de algumas 

construções, em que via certo gosto arquitetônico - a nova igreja matriz e o teatro -, bem 

como das ruas extensas e do comércio animado da cidade. Chegou a afirmar que 

Juazeiro lhe parecera uma "pequena corte" em pleno sertão e considerou-a o foco mais 

poderoso da civilização e riqueza daquela parte do Brasil, autêntico empório do Sertão 

do São Francisco, em contraste com Petrolina, “então um povoado insignificante” 

(IBGE – Biblioteca On-Line).6 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5Disponível em: http://http://www2.juazeiro.ba.gov.br/sobre-juazeiro. Acesso em: 21/02/2015. 
6Disponível em: http://http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/bahia/juazeiro.pdf. Acesso em: 
21/02/2015. 

http://www2.juazeiro.ba.gov.br/sobre-juazeiro
http://http/biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/bahia/juazeiro.pdf
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Figura 2: Vista da Zona Oeste a partir do “Cine Theatro” com destaque a “Igreja da Praça da 

Misericórdia”, Juazeiro – BA.  

 

Fonte: Sento Sé em Foco.7 

 

 Neste período, a população juazeirense já se elevava a mais ou menos 3.000 

habitantes e sua influência comercial estendia-se desde Cabrobó, até Januária, 

alcançando também os sertões do Piauí e Goiás. O ano de 1894 é assinalado como 

marco decisivo para o futuro da cidade. Pois, neste período, Juazeiro é alcançada pelos 

trilhos da Viação Federal Leste Brasileiro que a ligam à capital do Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7Disponível em: http://sentoseemfoco.webnode.com.br/historia-e-fotos-juazeiro-ba/. Acesso em: 
21/02/2015. 

http://sentoseemfoco.webnode.com.br/historia-e-fotos-juazeiro-ba/
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Figura 3: Estação dos Lordes, Juazeiro – BA. 

 

Fonte: Sento Sé em Foco.8 

 

É importante destacarmos que, no início do século XX, Juazeiro já era 

considerada uma cidade de grande importância. Segundo o IBGE, o sacerdote, geógrafo 

e historiador português, Manuel Aires de Casal, que viveu durante muitos anos no 

Brasil, refere-se ao arraial como "uma das passagens mais frequentadas da Bahia para 

Piauí”. Além disso, a região também atraiu olhares dos naturalistas Spix e Martius que 

se puseram admirados com a intensidade do trânsito de gado, naquela localidade, com 

destino ao Recôncavo, na média anual de 20.000 cabeças.9 

Em constante estado de crescimento e desfrutando de destacada posição 

econômica entre os municípios do Médio São Francisco, Juazeiro conserva esta posição 

há mais de um século.  

 

 

                                                           
8Idem. 
9Disponível em: http://http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/bahia/juazeiro.pdf. Acesso em: 
21/02/2015. 

http://http/biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/bahia/juazeiro.pdf
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1.2. O Pólo de Agricultura Irrigada: Juazeiro/Petrolina 

 

 

O pólo de irrigação mais desenvolvido do Vale do São Francisco está situado em 

torno das cidades de Juazeiro (BA) e Petrolina (PE). Nele, encontra-se o maior exemplo 

de desenvolvimento agrícola em áreas irrigadas da região Nordeste.  

Segundo Nilton Araújo (2012), 

 
[...] as cidades compõem os núcleos da Região Integrada de Desenvolvimento 

Petrolina/Juazeiro, cujo setor econômico mais dinâmico é a produção e 

exportação para o mercado internacional de frutas, em especial de uva e 

manga, favorecida por condições naturais como disponibilidade de água, 

luminosidade e umidade (ARAÚJO, 2012, p. 1).  
 

O desenvolvimento agrícola da região encontra apoio em condições climáticas 

favoráveis, que podem ser enumeradas em três partes: 

 

1. Relevo: o relevo da região é formado por solos sedimentares ou cristalinos 

profundos e bem drenados, relevo plano e suave ondulado o que dá boas 

condições à atividade agrícola. Este também apresenta uma bacia hidrográfica 

que a favorece, pois, o rio São Francisco se destaca por ser perene e navegável, 

ligando o sertão nordestino ao norte de Minas Gerais (LIMA E MIRANDA, 

2000). 

2. Localização: encontra-se situado relativamente próxima de importantes capitais 

do Nordeste (distante cerca de 770 km de Recife, 520 de Salvador e 850 km de 

Fortaleza). Com proximidade do mercado europeu e norte americano, leva 

vantagem de até seis dias de transporte marítimo em comparação com as cargas 

partidas de portos da região Sudeste, contando, portanto com uma localização 

estratégica e privilegiada (SILVA, 2000). 

3. Clima: o clima semiárido sempre foi considerado um entrave ao crescimento da 

região, mas, passou a ser uma das principais vantagens comparativas, ou seja, 

uma excelente característica para a agricultura que se apoia na tecnologia da 

irrigação. Entre suas hoje consideras vantagens estão: a baixa umidade relativa 

do ar e pluviosidade, grande luminosidade e a constância de calor que estão 
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presentes durante o ano todo, resultando em um clima quente e seco ideal para 

plantar e colher em qualquer época do ano (CORREIA apud NÓBREGA, 2002). 

 

Como afirma Araújo (2012), estas e outras características são responsáveis por 

viabilizar a produção em qualquer época do ano, tornando a região responsável por 40% 

da exportação de frutas do país (ARAÚJO, 2012). 

Na década de 90, para Amilcar Baiardi (1992), Petrolina e Juazeiro já se 

caracterizavam como a área mais dinâmica de agricultura irrigada no Nordeste: 

 

[...] Juazeiro/Petrolina vem se caracterizando como a área mais dinâmica de 

agricultura irrigada no Nordeste, nele convivendo vários sistemas de produção, 

desde a agricultura irrigada de porte empresarial até a familiar de subsistência, 

em sequeiro (BAIARDI, 1992, p. 57).  
 

Ademais, destaca-se que, desde o século XVIII, a região já desenvolvia outras 

atividades econômicas que lhe garantiam proeminência. Além de ser um grande 

fornecedor de gado para os centros do litoral, a partir da segunda metade do século XIX, 

o submédio São Francisco passa a participar da economia algodoeira, tornando-se, neste 

momento, importante em boa parte do sertão nordestino. Segundo Baiardi, a economia 

algodoeira caracterizava-se por “associar a criação de gado à cultura do algodão arbóreo 

e à produção alimentar de subsistência” (Ibidem, p. 59). 

Citando Oliveira (1977), Baiardi verifica que ao contrário da pecuária 

previamente predominante, a cultura do algodão vincula-se aos circuitos comerciais 

internacionais, sendo o seu valor realizado pelo capital internacional (1977, apud 

BAIARDI, 1992, p. 60). O autor afirma ainda que, não só o Nordeste irá se dedicar a 

atividade algodoeira, mas várias outras regiões e países diferentes.  

 

A “entrada em cena” do algodão se dá devido à expansão da demanda 

internacional, principalmente por parte da indústria inglesa, e também devido à 

brecha possibilitada pela Guerra de Secessão Americana, que provocou uma 

quebra na produção dos EUA. Não só o Nordeste, mas várias regiões do globo 

(Egito, Peru e outros) passam a ser “algodoeiras” (Idem). 
 

Nesse contexto, Juazeiro adquire importância: “torna-se centro regional, 

desenvolvendo o comércio, a convergência da produção agrícola, especialmente 

algodão, e a indústria nos ramos têxtil, beneficiamento de produtos agrícolas e pecuários 

e óleos” (1982, apud BAIARDI, 1992, p. 60). 
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Vale lembrar que, neste mesmo período, o desenvolvimento observado na 

região, ampliado pela infraestrutura de transportes. Destacando-se a construção da 

ferrovia que ligava Salvador a Juazeiro, e a navegação fluvial do Rio São Francisco, no 

trecho que ligava Pirapora, município de Minas Gerais, a Juazeiro. 

Baiardi conclui que as condições necessárias a criação de um pólo de agricultura 

irrigada, moderna e integrada a agroindústria da maneira como se deu na região 

Juazeiro/Petrolina, só irá existir após 1964, quando se inicia a vigência de condições 

políticas que vão permitir a chamada modernização conservadora da agricultura 

brasileira (BAIARDI, 1992, p. 63).  

Ao citar Bursztyn (1985), Baiardi indica que, é nesse período em que o Estado 

passa de “autoritário por omissão” a “autoritário ativo”, reorganizando as suas relações 

com as oligarquias regionais (1985, apud BAIARDI, 1992, p. 64). 

Nessa mesma fase, em 1967, o Governo Federal instituiu o Grupo Executivo de 

Irrigação e Desenvolvimento Agrário (GEIDA), que, em 1970, lançava os 

delineamentos de uma política de irrigação para o Brasil, através do Programa 

Plurianual de Irrigação (PPI). Vale lembrar, segundo a obra “A irrigação no Brasil: 

situação e diretrizes”, publicada pelo Ministério da Integração Nacional (2008) que, a 

maior parte dos investimentos do PPI foi destinada à região Nordeste, por se considerar 

a irrigação como um instrumento de promoção do crescimento econômico, tendo o 

DNOCS e a SUVALE (depois CODEVASF) como agências implementadoras 

(BRASIL, 2008).  

Gomes (1979) reforça essa ideia ao afirmar que: 

 

[...] quando, um pouco depois, foi instituído o Programa de Integração 

Nacional (PIN), determinou o Governo que os projetos do Plano Nacional de 

Irrigação que se referiam ao Nordeste deveriam ser executados em ritmo de 

urgência. (...) neste plano, elaborado com um alto grau de detalhamento, o 

Programa de Irrigação para o Nordeste é enfocado dentro de uma perspectiva 

de estratégia nacional. Assim a programação do PPI foi, em parte, assimilada 

pelo PIN no que se referia ao Nordeste, após selecionados os projetos 

considerados como de implantação prioritária (GOMES, 1979, p. 412). 

   

Segundo Baiardi (1992), entre 1970 e 1980, a área irrigada do Nordeste cresceu 

de 116 mil ha para 261 mil ha, sendo 30 mil ha colocados em operação pelo governo 

federal, dados estes, segundo o autor, considerados modestos. 
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Não podemos esquecer ainda que o momento de grande irrigação pública, no 

Vale do São Francisco, ficou a cargo da CODEVASF, que promoveu a instalação de 

vários perímetros de irrigação, dando origem, de acordo com Baiardi, às categorias de 

colonos, pequenos produtores rurais, selecionados pela CODEVASF, pequenos e 

médios empresários, sendo pessoas físicas ou jurídicas, dispondo de capacidade 

financeira e técnica no desenvolvimento de uma agricultura moderna, e as 

agroindústrias que, arrendam terra com opção de compra em áreas de 200 a 1.000 ha 

(BAIARDI, 1992, p. 65 a 66). 

Observamos nos anos 90, no pólo Petrolina/Juazeiro, atividades agropecuárias 

bastante diversificadas, do ponto de vista dos métodos desenvolvidos e da capacidade 

gerencial. No entanto, segundo Baiardi, percebe-se, além disso, um recuo da pequena 

produção de alimentos de sequeiro ali localizada, tornando os agricultores desse setor, 

cada vez mais dependentes do assalariamento e das atividades “complementares”, 

seguindo a mesma tendência nos dias atuais.  

Baiardi destaca ainda que, desde os anos 60, a FAO e a SUDENE já estudavam 

as possibilidades de implantação de um pólo de irrigação na referida região. Porém, a 

entrada em operação dos primeiros projetos criados em 1969 e ampliados em 1977, só 

se dão no início dos anos 80.  

  

Até 1985, os investimentos em irrigação pública no pólo de Juazeiro/Petrolina 

foram da ordem de 25% dos investimentos totais em irrigação pública no 

Nordeste, sendo a área correspondente a 38,8% do total de irrigação pública da 

região (1989, apud BAIARDI, 1992, p. 69). 

 

O autor também atenta ao fato de que desde a década de 80, Juazeiro e Petrolina 

passam a ser um centro de atração de migrantes, principalmente envolvidos de maneira 

direta ou indireta com a irrigação.  

Segundo Mônica Pereira (2011), de acordo com o último censo demográfico do 

IBGE, em 2010, os municípios de Petrolina e Juazeiro apresentam população de 

294.081 habitantes e 197,984 habitantes, respectivamente. O crescimento dos referidos 

municípios destaca-se de maneira intensa, uma vez que em 1970, a população de 

Juazeiro e Petrolina representavam pouco mais de 60 mil habitantes (PEREIRA, 2011). 

Além disso, observou-se importante incremento populacional, nos munícipios da 

Região Integrada de Desenvolvimento Econômico. 
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 Para Pereira, as taxas de crescimento registradas em todos os períodos seguem a 

trajetória das taxas nacional, nordestina, pernambucana e baiana, os maiores valores no 

primeiro período, marcado pelas décadas de 1970 e 1980, e diminuição nas décadas 

posteriores. Porém, segundo a autora, as taxas dos municípios, estão aquém das taxas de 

crescimento nacional e regional: “ou até mesmo o dobro das taxas registradas nos 

estados, especialmente no primeiro período. Nos anos seguintes, as diferenças entre as 

localidades diminuem, contudo, os municípios estudados estão sempre acima das 

demais” (PEREIRA, 2011, p. 6). 

O aumento populacional apresentado na região acompanha a linha do tempo da 

execução das primeiras ações ligadas à agricultura irrigada em Petrolina e Juazeiro até 

sua consolidação. Retratando um indicativo que grande parte do incremento 

populacional registrado durante o período de 1970 a 2010, advém do processo da 

reestruturação do processo agrícola (PEREIRA, 2011). 

Este fenômeno do aumento populacional na região é explicado, segundo Pereira, 

em grande parte, pela busca de emprego, em uma região que a sua oferta, em especial 

no setor agropecuário é muito marcante. Assim, este processo vem redefinindo esta 

área, anteriormente marcada por forte imigração (como em grande parte do Nordeste), 

como uma área de absorção ou atração de trabalhadores (PEREIRA, 2011). Entre as 

bases que contribuíram para as mudanças socioeconômicas deste polo, autores tem 

apontado a criação da Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco (DOURADO, 

1983), (CALDAS, 2006).  

 

 

1.3. Uma Faculdade de Agronomia na Cidade de Juazeiro 

 

 

Até 1959, as expectativas profissionais na região do Vale do São Francisco, após 

a conclusão do ensino secundário eram baixas e os estudantes que pretendiam ingressar 

em uma universidade, viam-se obrigados a prestar vestibular em outras cidades. Em 

Juazeiro, havia dois ginásios, uma escola normal e uma escola técnica de comércio. Há 

aproximadamente 4 km, na cidade de Petrolina, também estavam disponíveis, dois 

ginásios, uma escola normal e um colégio. Sendo assim, a população juazeirense e 

adjacências tinham disponíveis, servindo aos dois núcleos profissionais, quatro ginásios, 
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duas escolas normais, uma escola técnica de comércio e um colégio (MUNIZ DUARTE, 

1993, p. 17).  

Anteriormente à criação da FAMESF, segundo Charles Muniz Duarte (1993), 

idealizou-se, para a região, uma escola de Direito. Mas, após inúmeras discussões, 

partindo da já existente aprendizagem agrícola, com duração de dois anos, decidiu-se 

que a Faculdade de Agronomia seria de maior utilidade e teria maior expressão na 

região.  

Vale lembrar que, a criação da FAMESF, não só seria capaz de beneficiar os 

estudantes do Médio São Francisco, mas principalmente, os oriundos das famílias com 

poucos recursos financeiros, que dificilmente teriam condições de se manter em outras 

cidades a fim de obter um diploma de nível superior. Este argumento foi utilizado pelos 

seus idealizadores na época, a fim de justificar a sua importância para a população 

“sanfranciscana”. 

 

É verdade que, tanto do Colégio como da Escola Técnica, tem saído alunos, 

que, feito o vestibular, ingressam em vários estabelecimentos de ensino 

superior, sobretudo Escolas de Direito. Vale dizer, porém, que muitos outros – 

maioria, por falta de recursos financeiros, esbarra no diploma do Curso 

Colegial ou Técnico, quando aspiravam ir além e ingressarem em 

estabelecimentos de ensino superior (Ibidem, p. 17-18). 
 

Muitos desafios foram enfrentados para que o projeto de construir uma 

faculdade de Agronomia no Vale do São Francisco se concretizasse. No dia 27/07/1959, 

José Pereira da Silva, bancário e Presidente da Comissão de Propaganda, comunicava às 

autoridades e aos interessados, em um documento intitulado “Movimento Pró-Fundação 

da Escola de Agronomia no Vale do São Francisco” com algumas ideias e 

reivindicações: 

 

Sr......  

Comunicamos a V. Sa., que, reunidos em sessão realizada a 23 do corrente, na 

sede do Cruzados – Grêmio Literário, iniciando o MOVIMENTO PRÓ 

FUNDAÇÃO DA ESCOLA DE AGRONOMIA NO VALE DO SÃO 

FRANCISCO (Sede em Juazeiro – BA) 

O empreendimento, que teve a iniciativa dos estudantes secundários de nossa 

terra, visa conseguir dos Poderes Federais, a criação de uma Escola de 

Agronomia em nossa terra. É necessário acrescentar a importância do 

estabelecimento de tal gênero, em nosso meio, pois o Vale do São Francisco, 

destinado a futuro gigantesco, nos planos da Comissão que o dirige, precisará 

de técnicos que formados em seus próprios barrancos, sentirão de perto os seus 

problemas. 

Este é o início de nossa campanha. Para ele, solicitamos, de já, o apoio de V. 
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Sa., com o qual reforçamos nossas reivindicações. 

Certo de que contaremos, na devida oportunidade, com a sua colaboração, 

firmamo-nos confiantes no progresso de nossa região (Idem). 
 

 As iniciativas para promover a criação de uma faculdade de Agronomia na 

região tornaram-se cada vez mais frequentes, partindo, principalmente, de estudantes 

juazeirenses que desejavam fazer um curso de graduação sem precisar recorrer às 

instituições de ensino localizadas nas capitais ou em outros estados.  

Através de entrevistas realizadas com os ex-diretores da FAMESF, sendo estes: 

Hilmar Ilton Santana Ferreira, diplomado em 1966, na segunda turma; Paulo Augusto 

da Costa Pinto e Ruy de Carvalho Rocha da turma de 1976; e José Humberto de Souza, 

formado em 1980, Araújo (2012) destaca que, em todos os depoimentos, a proximidade 

geográfica da família consta como um fator importante e até decisivo para a escolha 

pelo curso de Agronomia: “a existência da Faculdade em Juazeiro - ou como às vezes 

chamam, “Escola” – e o fato de morarem nesta cidade ou em Petrolina (como Hilmar 

Ilton), na outra margem do Rio São Francisco” (ARAÚJO, 2012). 

E assim, a pedido dos alunos da Escola Técnica de Comércio de Juazeiro, um 

novo documento foi redigido e enviado no dia 14/08/1959 pelos Srs. José Pereira da 

Silva, Bartolomeu Venâncio dos Santos e Lucas Félix Martins, ao Governador do 

Estado, General Juracy Magalhães. Nele, era claro o desejo de fundar, em Juazeiro, uma 

escola de Agronomia, cuja principal motivação parecia advir, principalmente, da 

necessidade de promover uma melhora na atividade agrícola, interpretada por seus 

idealizadores como um setor de grande carência naquele período. E, isso só seria 

possível, segundo eles, através de técnicos especializados.  

 

Vivemos a era da técnica e o Brasil só terá alcançado os seus altos destinos, 

quando os nossos técnicos bastarem a nós mesmos e, consequentemente, não 

precisarmos buscar alhures quem nos venha ensinar como agir, nos diversos 

setores das atividades humanas. 

Sendo as escolas de Agronomia seminários de técnicos claro que estamos 

pleiteando a boa política, aquela que visa elevar a nossa nacionalidade no 

conserto dos demais povos, através de técnicos especializados, sobretudo num 

dos setores de que mais carecemos, qual seja o da agricultura (MUNIZ 

DUARTE, 1993, p. 19). 
 

Além disso, procurava-se ensejar que a região do Vale, com grande extensão de 

terras férteis, banhadas pelo Rio São Francisco, em pleno sertão nordestino, poderia 

suprir as necessidades alimentares da região e de outros mercados brasileiros, 
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vislumbrando, inclusive, o exterior.  

 

Acresce, ainda, a importância de estar o Vale do São Francisco fadado a se 

construir na redenção do Nordeste, visto como, a sua imensa área fértil por 

excelência, poderá produzir o bastante para o suprimento de vários mercados 

brasileiros, quiçá do exterior (Idem). 
 

 Seus idealizadores justificavam ainda que, a região possuía dois campos de 

cultura e experimentação que poderiam ser utilizados para a instalação da escola de 

Agronomia. Um deles, o antigo Horto Florestal, atualmente Campo de Irrigação no Vale 

do São Francisco, a mais ou menos um quilômetro da cidade, com serviço de irrigação, 

três prédios, medindo 64 hectares de terra cultivada com várias espécies vegetais, outro, 

o campo de cultura e experimentação no Vale do Salitre, a 4 quilômetros de Juazeiro, 

com serviço de irrigação, 12 prédios, onde se atribuía a possibilidade de residir 

funcionários da futura Escola, com campo de cultura de várias espécies vegetais, em 

uma área de 100 hectares. 

 Procurava-se assim, mostrar as autoridades que o caminho necessário a ser 

percorrido para a instalação da Escola de Agronomia já estaria previamente trilhado, e a 

infraestrutura relativamente pronta para ser usufruída.  

 

 

1.4. A Instalação e o Funcionamento da Faculdade de Agronomia do Médio São 

Francisco  

 

 

No Vale do São Francisco, em pleno Sertão da região Norte da Bahia, na cidade 

de Juazeiro, surgia em 1960, depois das primeiras movimentações de estudantes 

secundaristas de Juazeiro, a Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco 

(FAMESF), hoje, Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais (DTCS) da 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB).  

Considerada por Nilton de Almeida Araújo (2012) um marco da História das 

Ciências agrárias no Vale do São Francisco, a FAMESF foi a primeira instituição de 

ensino superior a se instalar na região, desempenhando um papel valoroso por qualificar 

profissionais que atuaram no pólo Juazeiro – Bahia, Petrolina – Pernambuco, bem como 

nas demais regiões do país e no exterior.  
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A atuação dos engenheiros agrônomos formados na FAMESF, se deu de maneira 

consistente, especialmente na região do Vale do São Francisco, como podemos observar 

a seguir: 

 

Muitos profissionais graduados pela FAMESF estão atuando em diversos 

órgãos existentes em Juazeiro e Petrolina, como a EMATERBA, INTERBA, 

CODEVASF, Departamento de Produção Vegetal, EMBRAPA e BANCO DO 

BRASIL. Alguns desses profissionais ocupam cargos de chefia (Centro 

Integrado de Ensino e Pesquisa do Semiárido, 1985, p. 4). 
 

 Destaca-se também, segundo Araújo (2012) que, embora houvesse razoável 

número de agências estatais na região para atender os recém-formados da Faculdade de 

Agronomia do Médio São Francisco, uma das agências em que os egressos deste 

tradicional curso desenvolveram sua carreira foi a EMBRAPA Semiárido, em particular 

sua unidade instalada em Petrolina (ARAÚJO, 2012). 

Antes mesmo da criação da Faculdade, os seus idealizadores procuravam 

incessantemente demonstrar às autoridades, através de documentos, cartas, apelos entre 

outros, que o caminho necessário a ser percorrido para a instalação da Escola de 

Agronomia já estaria previamente trilhado, e a infraestrutura relativamente pronta para 

ser usufruída.  

Além disso, procurava-se evidenciar o quanto a criação de um curso de 

Agronomia poderia ser significativa para o Vale do São Francisco, já que a região 

apresentava sinais de relativo potencial para a irrigação, especialmente por ser banhado 

pelas águas do rio São Francisco. 

Em meio a tantas promessas de um futuro promissor, em 12 de dezembro de 

1960, no auditório do então Ginásio de Juazeiro (atual colégio Dr. Edson Ribeiro), 

fundou-se a Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco, sediada, 

temporariamente, na Avenida Dr. Edson Ribeiro, nº 10 – Juazeiro-BA.  

Na mesma data, em telegrama enviado pelo Sr. José Pereira membro da 

Comissão de Propaganda, ao Deputado Bolívar Santana, endereçado à Rua Manoel 

Caetano nº 15 – Barbalho, Salvador, comunicou-se a sua fundação, destacando-se a 

importância, na ocasião, do educador, médico e primeiro presidente da Escola Dr. 

Edson Ribeiro e Dr. João Marcelino da Silva Neto, técnico da Secretaria de Agricultura 

do Estado da Bahia e primeiro diretor da FAMESF (fotos dos diretores no anexo IV). 

Ambos teriam contribuído significativamente para a fundação da Faculdade segundo 
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declarações expressas no documento a seguir: 

    

A iniciativa, […] recebeu o apoio indispensável do ilustre educador Dr. Edson 

Ribeiro que, desde os primeiros momentos juntou suas forças na conquista de 

nossa pretensão. Por outro lado, recebemos do Dr. João Marcelino da Silva 

Neto, […] ótima acolhida que nos trouxe com sua vasta experiência no campo 

do ensino agronômico e no manejo das questões agrícolas, a possibilidade de 

fundar, numa entidade civil e dentro do plano racional, a tão pretendida escola. 

(MUNIZ DUARTE,1993, p. 27) 
 

Além disso, através de minuciosa análise das entrevistas realizadas com os 

“famesfianos”, Araújo (2012) observa como persistente no discurso dos ex-alunos, a 

compreensão de que a criação e existência da escola fora resultado de uma batalha da 

comunidade local e principalmente dos estudantes do movimento estudantil.  

 

O curso de Agronomia estava lá, pobre, rapaz. Porque - não sei se você já 

percebeu - já deve ter visto, que a Escola foi uma teimosia, não é? Foram uns 

jovens que terminavam o curso de Comércio de Juazeiro. E uns talvez nem tão 

jovens assim. Mas estavam terminando o curso e tiveram essa ideia. Tiveram o 

apoio de alguns intelectuais… [Hilmar Ilton Santana Ferreira, 14/07/2011, p.3] 

(ARAÚJO, 2012). 

 

Assim, Araújo faz um alerta indicando que ainda é cedo para estabelecer o peso 

que cada um dos agentes mencionados teve no processo de implantação da “Escola”, 

mas que já é possível perceber, tanto através das fontes escritas como orais, que o 

movimento estudantil desempenhou importante papel neste processo de criação e 

estabelecimento da FAMESF. Conclusão esta que se justifica através de mais um 

depoimento disponibilizado pelo autor: 

 

O Diretório levou ao Secretário de Desenvolvimento [da Bahia], Vitor Gradin, 

uma série de reinvindicações, entre elas a defesa junto à SUDENE de estágios 

nas referidas estações experimentais. Os estudantes - eu, Geraldo Robério de 

Araújo Lima, Jeremias - fomos praticamente enxotados pelo senhor secretário 

que negou qualquer das ações pedidas. Fez-se uma greve contra isso no mesmo 

dia em que Ademar de Barros, governador de São Paulo, foi cassado, a 

CODESF e outras instituições regionais pediram a suspensão da greve e 

prometeram levar os estudantes ao senhor secretário e ao próprio 

superintendente da SUDENE e assim foi feito. Adalberto, irmão de Paulo 

Coelho, fez os contatos em Salvador (Adalberto era o chefe do escritório dos 

Coelhos aqui). Fez os contatos em Salvador. No Recife, em seu gabinete, o 

professor Fernando Mota recebeu a delegação sanfranciscana, incluindo o 

então presidente e estudante do Diretório, e atendeu ao pedido autorizando os 

estágios” [Hilmar Ilton Santana Ferreira, 14/07/2011, p.14] (Idem). 
 

Além da ação estudantil, Araújo observa, através da narrativa acima, o apoio 

direto proporcionado por outros membros da família Coelho além do deputado Nilo 
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Coelho, mas também de seus irmãos Adalberto e Paulo na formação da FAMESF, e das 

referidas agências governamentais que exerciam e exercem papel estratégico na 

implementação de políticas públicas no Nordeste e no Vale do São Francisco, sendo 

estas a CODESF (posteriormente CODEVASF) e a SUDENE (Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste).  

E assim, Araújo nos traz a percepção da existência de um vínculo entre os 

segmentos da sociedade civil com a sociedade política na criação da FAMESF 

 

Seja da parte da sociedade civil – mais visível no movimento estudantil e na 

ação de intelectuais, educadores e membros da “elite” econômica –, seja da 

parte da sociedade política nos âmbitos municipal, estadual ou federal, os 

movimentos de institucionalização do ensino agronômico têm nestas agências 

estatais tanto uma justificativa como elementos de viabilização do curso 

(Idem). 

 

Vale lembrar que, a partir da criação da FAMESF, o que parecia ser mais fácil 

inicialmente, veio acompanhado de inúmeros desafios. Problemas na negociação com o 

governo fizeram com que as aulas na instituição se iniciassem apenas um ano depois da 

sua fundação e graças à contribuição financeira dos próprios estudantes.  

 De acordo com documento intitulado “Uma proposta para o fortalecimento da 

Faculdade de Agronomia do Semiárido”, publicado pela Secretaria do Planejamento, 

Ciência e Tecnologia, Centro de Projetos e Estudos – CENPES, em 1985, disponível no 

arquivo morto da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Campus III em Juazeiro- 

BA, a FAMESF iniciou suas atividades acadêmicas em 1962 com apenas 33 alunos na 

1ª série, em um dos salões da Sociedade Beneficente dos Artífices Juazeirenses, 

localizado na Praça Dr. José Inácio da Silva, Nº 25 – Juazeiro – BA.  
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Figura 6: Sociedade Beneficente dos Artífices Juazeirenses. 

 

Fonte: Augusto Coimbra 10 

 

 Nos anos seguintes manteve-se um certo equilíbrio da oferta de vagas, porém, a 

partir de 1966 a Faculdade mostrou-se em condições de absorver mais estudantes.  

 Vale destacar que, no primeiro edital lançado para ingresso dos estudantes na 

FAMESF, entre os pré-requisitos para a realização da inscrição estavam: atestado de 

vacinação antivariólica, atestado médico comprovando que o candidato não sofria de 

doenças contagiosas ou repugnantes e que o mesmo não possuía defeito físico que o 

impossibilitasse ao exercício da profissão e comprovante de idoneidade moral.  

 Observando a tabela a seguir, identificamos que em 1967 e 68 houve um grande 

decréscimo de matrículas na 1ª série, passando de 35,0% para 16,3%, o que atingiu as 

séries seguintes. Na conclusão do curso (1970 e 71), ambas as turmas – as mais baixas 

de toda a história da Escola, até aquele momento – tinham, cada uma, 15 formandos. A 

composição da matrícula apresentava, portanto, acentuada oscilação quanto aos valores 

percentuais da 1ª série. Esse comportamento se refletia evidentemente na estrutura 

variada da 4ª série. 

 

 

                                                           
10Disponível em: http://www.augustocoimbra.xpg.com.br/famesf_50_anos_prof_paulo_pinto.pdf. 
Acesso em: 21/02/2015. 

http://www.augustocoimbra.xpg.com.br/famesf_50_anos_prof_paulo_pinto.pdf
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Tabela 1: Percentual de Matrículas da FAMESF de 1962 a 1983. 

Fonte: Arquivo morto da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Campus III em Juazeiro- BA. 

  

 A partir de 1969 voltou a crescer o número de matrículas na 1ª série, com 51 

alunos. Mas em 1969, também na 1ª série, registrou-se uma queda: foram matriculados 

40 alunos. Nas séries seguintes não houve decréscimo.  

 O maior percentual na 4ª série foi registrado em 1976: de 202 alunos efetivos, 

graduaram-se 58 – que correspondem a 28,7% desse total. Nesse período a taxa de 

produtividade foi a maior já apresentada pela Escola – 113,7%. 

 No âmbito da matrícula, a questão que mais chama atenção se refere a origem 

geográfica dos alunos matriculados na FAMESF. Em 1973, a maioria dos alunos era 

proveniente de outros Estados, tendência que se manteve durante toda a década de 1970, 

quando, no mesmo período, Juazeiro retinha o 2º lugar com uma média que variava de 

22,7% a 26,0%. Já no final dos anos 70, é possível observar mudanças neste cenário. Há 

relativo aumento da demanda de alunos do próprio Estado, principalmente do Sul 

baiano, o que ainda contrariava a proposta inicial de implantação da Faculdade, voltada 

para a população jovem que habitava a região do Semiárido no quatriênio 1980/1983.  

 Tal fenômeno pode ser observado nas tabelas a seguir: 
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Tabela 2: Localização Geográfica dos Alunos. 

Fonte: Arquivo morto da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Campus III em Juazeiro- BA. 

 

Tabela 3: Origem dos Alunos – 1973 – 1983. 

 

Fonte: Arquivo morto da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Campus III em Juazeiro- BA. 

 

 Em 1983, cerca de 35,0% dos alunos eram oriundos de outras regiões do Estado. 

Destaca-se ainda que, dos municípios que integram o Semiárido, Juazeiro era a que 

possuía o maior índice de absorção de alunos, ainda que sua participação tenha sido 

pouco significativa em comparação com o total de matrículas.  

 Observa-se ainda, no mesmo período, gradativa redução da participação de 

Juazeiro. Dos 177 alunos efetivos do curso de Agronomia, apenas 37 eram do próprio 

município, como podemos observar na citação a seguir: 
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A participação de Juazeiro vem se reduzindo gradativamente, pois, dos 177 

alunos efetivos do curso de Agronomia em 1983, apenas 37 eram do próprio 

município, compreendendo 21,0% do total. É evidente que tanto o município 

de Juazeiro quanto os demais que compõem o Semiárido baiano estão 

reduzindo sua participação em favor de alunos provenientes de outras 

localidades, alterando, de certa forma, o programa de ensino exigido pela 

região, já que a grande maioria do corpo discente (80%) é constituída de 

pessoas de fora (Centro Integrado de Ensino e Pesquisa do Semiárido, 1985, 

p.3). 

 

Através de entrevistas realizadas com os “famesfianos”, Araújo (2012) interpreta 

o fenômeno acima apresentado de modo distinto, identificando a FAMESF como uma 

instituição de caráter regional, relativamente procurada por alunos de outros Estados. 

Como podemos observar em trecho disponibilizado pelo autor: 

 

Você encontra aí, nesse nordeste afora, gente formada por essa universidade. 

Pois desde aquele período esteve, eu diria assim, em um nível de qualidade 

satisfatório. A prova é tanto que era bastante atrativo. Na minha época em 

1977, concorrência do vestibular chegou a dar 23,5 para um candidato (José 

Humberto Félix de Souza, 12/05/2011, p.3) (ARAÚJO, 2012). 

 

Inicialmente como entidade privada, a FAMESF passou a jurisdição da 

Secretaria de Agricultura do Estado da Bahia. Em 04/09/1962, foi publicada em Diário 

Oficial a Lei nº 1.800 de 03/09/1962, que incorporou a Faculdade de Agronomia do 

Médio São Francisco à Escola de Agronomia de Juazeiro. Já neste período, as aulas 

passaram a ser ministradas no antigo Horto Florestal, do Ministério da Agricultura, onde 

se localiza o, já tombado “Aqueduto do Horto Florestal”.  

O aqueduto no Campus da Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco11, 

penetrava pela caatinga no rumo Nordeste/Sudeste, levando água do São Francisco para 

irrigação do antigo Horto Florestal de Juazeiro. Existiam três prédios no Horto. A estes 

foram acrescidos, nas últimas décadas, novos pavilhões. 

                                                           
11 De acordo com o Inventário de Proteção do Acervo Cultural – IPAC, executado pela Secretaria de 
Cultura e Turismo, a construção hidráulica, além de apresentar relevante interesse arquitetônico, tinha a 
importante tarefa de conduzir a água do rio São Francisco para campos agrícolas situados na caatinga: 
“O aqueduto tem uma extensão de 280 m só em sua parte arqueada, e chega a atingir uma altura de 
6,66 m. Construtivamente, é constituído por 76 arcos plenos em tijolo aparente. O aqueduto sofre uma 
pequena inflexão à altura do 49º arco, onde existe um sangradouro para alimentação de canal de 
irrigação, que se desenvolve em nível mais baixo e transversalmente ao mesmo. Seus arcos têm, em 
média, 2,90m de luz, com exceção do 69º, que possui um vão de 3,92m, para permitir a passagem de 
uma estrada. Em seu coroamento existe uma calha com 67cm de largura e 38 de profundidade, com um 
pendente de 0,2%, por onde corre, ainda hoje, a água de rega. Completava o sistema uma casa de 
bomba junto ao rio, com motor a vapor de 8 cv, capaz de bombear 50m²/h (1) (Secretaria de Cultura e 
Turismo). 
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A casa que integrava o antigo Horto Florestal, posterior Campus da Faculdade de 

Agronomia do Médio São Francisco, unidade da Universidade Estadual da Bahia – 

UNEB, localizava-se a sudoeste do Campus, próxima ao rio São Francisco e com recuo 

de cerca de 7 m de uma pista asfaltada que servia de acesso ao Campus.  

Inicialmente, em 1919, a casa fora construída com o objetivo de servir de 

residência ao agrônomo do Horto Florestal de Juazeiro, embora nunca tenha sido 

utilizada com esta finalidade. Em 1962, há uma transformação do edifício para servir de 

casa hospedagem aos professores visitantes da FAMESF.  

Em 1980, a FAMESF foi incorporada à Superintendência de Ensino Superior do 

Estado da Bahia, até ser integrada à Universidade do Estado da Bahia (UNEB), em 1983 

(MACHADO, 2011), onde permanece até a atualidade.  

  

 

1.5. A Grade Curricular da Faculdade 

 

 

 Acompanhando Paulo Silva (2010), podemos dizer que o curso de Engenharia 

Agronômica mantém historicamente, desde a edição do Decreto de nº 23.169/1933, 

todas as matérias que compõem o conjunto de conhecimentos essenciais ao exercício da 

profissão de engenheiro agrônomo (SILVA, 2010).  

O espaço agrário brasileiro experimentou, desde a época de fundação da 

FAMESF até sua transferência para a Universidade do Estado da Bahia por inúmeras 

transformações, sobretudo em sua matriz tecnológica, decorrentes da adoção de um 

modelo assentado na modernização produtiva. Nos estados brasileiros onde essa 

modernização se deu de forma mais intensa, houve incremento da produtividade e da 

mão-de-obra principalmente para os produtos destinados à exportação. Fato que ocorreu 

com forte intervenção do Estado.  

 Nas décadas de 1960 e 1970, voltados para uma política de crédito subsidiado, o 

Estado estimulou o desenvolvimento de uma agricultura intensiva no uso de insumos 

modernos, e geração de tecnologia agrícola e na assistência técnica voltada para os 

produtores rurais. Porém, os benefícios adquiridos dessa política ficaram retidos em 

determinados segmentos da agricultura, no que se refere às demandas ambientais, 

culturais e sociais, pertencentes ao meio agrário.  
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 A agronomia historicamente teve seus currículos mínimos modificados ao longo 

do tempo tendo como premissa ideal reunir todas as matérias que compusessem o 

conjunto de conhecimentos hipoteticamente necessários para o total exercício da 

profissão de engenheiro agrônomo. Porém, a resiliência esta perspectiva enciclopédica 

era continuamente desafiada em função do acúmulo de conhecimentos inseridos a cada 

ano, diante das constantes descobertas científicas, segundo Paulo Silva (2008), “não foi 

possível evitar o desmembramento da profissão em outras carreiras” (SILVA, 2008, p. 

17). Dessa forma, através do Acordo MEC-USAID (Ministério da Educação brasileiro e 

United States Agency for International Development) e respondendo à nova ordem 

fixada pelo sistema norte-americano de especializações de profissões para atender o 

mercado surgiram, de acordo com Silva: “a Engenharia Florestal em 1960 (Dec 48.247, 

de 20/05/1960, criou a Escola Nacional de Florestas), a Zootecnia em 1966, a 

Engenharia de Pesca em 1972, a Engenharia Agrícola em 1973 e a Engenharia de 

Alimentos na década de 80” (Idem). A estratégia para implantação da FAMESF, porém, 

foi pela carreira tradicional, apenas a agronomia.  

Um ano depois da criação da FAMESF, em 1961, uma Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional foi promulgada (Lei nº 4 024, de 20/12/1961) estabelecendo que 

o Conselho Federal de Educação fixaria o currículo mínimo para a formação 

profissional. Isto representou uma mudança significativa para o campo do ensino das 

ciências agrárias, na medida em que desde o Império se encontrava sob a jurisdição do 

Ministério da Agricultura. Nesse contexto, Capdeville (1999) indica a Lei de Reforma 

Universitária (Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968), acrescentando que nela, se 

estabeleceriam currículos mínimos também aos cursos identificados como “necessários 

ao desenvolvimento do país”. Tal atitude se justifica frequentemente, de acordo com 

Capdeville: 

 

[...] em primeiro lugar, pela conveniência de manter certa unidade de formação 

desses profissionais em todo o território nacional e, em segundo lugar, [...] pela 

necessidade de garantir um grau mínimo de competência para aqueles a quem a 

lei confere o privilégio de monopólio do exercício de determinada atividade 

(CAPDEVILLE, 1999, p. 139). 
 

 Em outubro de 1962, o Conselho Federal de Educação aprovou os currículos 

mínimos dos cursos de Agronomia e Medicina Veterinária. O Parecer nº 294/62 sofreu 
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alterações em 23 de janeiro de 1975, pelo Parecer nº 67/75, onde se estabeleceu um 

novo currículo para o curso de Agronomia.  

 No currículo de 1975, começam a surgir as primeiras tentativas de se agrupar a 

Engenharia Agronômica em um tronco comum face aos desmembramentos ocorridos 

com o surgimento dos cursos de Engenharia Florestal, Agrícola, Pesca, Alimentos e 

Zootecnia.  

 Além disso, o currículo de 1975 incorporou a estruturação dos cursos do sistema 

de créditos isolados, deixando sob responsabilidade da instituição de ensino, os 

agrupamentos básicos, intermediários e profissionalizantes. Tinha o foco voltado para a 

produção e produtividade, influenciado pelo que Silva definiu como “revolução verde” 

(SILVA, 2010), sem levar em consideração os interesses sociais. Entretanto, a tentativa 

de adoção de um tronco comum para todos os cursos, com ofertas de disciplinas 

específicas em cada especialidade sob a forma de habilitação, nunca chegou a ser 

implementada pelas instituições.  

No caso específico da Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco, a 

grade curricular foi definida pela primeira vez em 18 de dezembro de 1960 no Estatuto 

da Faculdade, onde se estabeleceu a duração de quatro anos para integralização do curso 

(Conferir os currículos vigentes de 1963 até 1977 no anexo II. Conferir estatuto no 

anexo III). 

A priori, pode-se concluir que há mais continuidades do que descontinuidades 

entre o currículo da FAMESF e o currículo dos principais cursos de agronomia do país, 

caso acompanhemos os resultados de Graciela Oliver (2009). Contrastando os 

currículos da FAMESF com os currículos da Escola Agrícola da Bahia, da Escola 

Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Piracicaba, São Paulo), Escola Nacional de 

Agronomia (Rio de Janeiro, RJ) e Escola Superior de Agricultura de Viçosa (Minas 

Gerais) entre a regulamentação nacional da profissão e dos currículos nos anos 1930 no 

período anterior à sua criação em Juazeiro (ou seja, entre 1930 e 1950), pode-se 

verificar que o currículo da FAMESF mantém um caráter enciclopédico, eclético e 

generalista . No entanto, há dois diferenciais fundamentais. O primeiro diferencial diz 

respeito à explícita adequação do currículo às políticas de extensão traçadas 

nacionalmente.  

A institucionalização efetiva de um serviço de assistência técnica e extensão 

rural no País se deu ao longo das décadas de 50 e 60, a partir da criação nos 

estados das associações de crédito e assistência rural (ACAR), coordenadas 
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pela Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural (ABCAR), criada 

em 21/06/1956. As Acar eram entidades civis, sem fins lucrativos, que 

prestavam serviços de extensão rural e elaboração de projetos técnicos para 

obtenção de crédito junto aos agentes financeiros (PEIXOTO, 2008, p. 18). 

 

O outro diferencial diz respeito ao curso de Problemas Brasileiros. Esta matéria 

no nível superior, juntamente com Organização Social e Política Brasileira no nível 

secundário e Educação Moral e Cívica para o nível fundamental, integravam uma 

intervenção pedagógica direta da Ditadura Militar, em detrimento de uma abordagem 

crítica ou humanística. 

Agora que já situamos historicamente a criação e a instalação da Faculdade de 

Agronomia do Médio São Francisco (FAMESF), revendo os desafios enfrentados na 

sua formação, os objetivos nos anos iniciais de funcionamento e sua grade curricular, 

pretendemos dar voz, ouvir, e interpretar os aspectos ligados a história de vida das 

engenheiras agrônomas formadas na FAMESF, objetos e sujeitos da presente pesquisa, 

entre 1965 – 1983, através de entrevistas realizadas com as colaboradoras, afim de 

apreender as lembranças de infância e a educação recebida através da família, por 

aceitarmos que estas experiências marcam as suas vidas, influenciando diretamente as 

suas trajetórias profissionais. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

MEMÓRIAS, EXPERIÊNCIAS E SENTIMENTOS: A VIDA ANTES DA 

FACULDADE 

 

 

Fazer uma releitura da história de vida das mulheres que se formaram em 

engenheiras agrônomas na Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco, a partir 

de suas óticas, requer que consideremos: os aspectos de suas vidas enquanto seres 

sociais, a cultura em que estavam inseridas e os padrões sociais vigentes em suas 

épocas. Sendo assim, no presente capítulo procuraremos apresentar, a partir de suas 

memórias, alguns aspectos de suas histórias de vida, como, por exemplo, a educação 

recebida no seio familiar, as características ligadas a infância e a adolescência, ou seja, 

as lembranças sobre o período anterior ao ingresso na Faculdade de Agronomia do 

Médio São Francisco, por entendermos que esses elementos interferiram direta e 

indiretamente em suas vidas de adultas, inclusive na escolha da carreira e na trajetória 

profissional. Desta maneira, antes de apresentar as lembranças e memórias das 

famesfianas antes de seu ingresso na Faculdade, trataremos rapidamente da 

historiografia sobre a mulher no Ocidente e das mulheres no campo cientifico em 

particular. 

 

 

2.1. Por uma História das Mulheres 

 

 

O crescimento dos estudos que inserem a mulher na história situa-se no quadro 

de transformações o qual vem passando a história a partir de meados do século XX. 

Sendo provável que, por razões internas ou externas, esses estudos emergiram da crise 

dos paradigmas tradicionais que rondaram durante muito tempo a escrita da história, 

requerendo uma ampla revisão dos seus pressupostos de pesquisa. Essa abertura levou à 

procura de “outras histórias”, possibilitando uma ampliação do saber histórico e, ao 

mesmo tempo, permitindo uma abertura para a “descoberta” das mulheres.  
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O advento da história das mulheres nos anos 1960 deu-se primeiramente em 

países como a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, chegando à França somente uma 

década depois.  

Durante muito tempo, a história escrita pelos historiadores ignorava a 

experiência histórica dos homens anônimos e ainda mais das mulheres. Especialmente a 

partir dos anos 1980, a história passou por profundas transformações teóricas e 

metodológicas que conduziram os olhares dos historiadores a temáticas e grupos sociais 

que, até o momento, estavam à margem das preocupações dos estudos históricos.  

Nesta mesma época, a História das Mulheres apareceu como um campo 

definível para os historiadores. Ainda que com enormes diferenças nos recursos para 

elas disponíveis, em sua representação e na posição a elas concedida pelas 

universidades, parece não haver mais questionamentos de que a história das mulheres é 

uma prática estabelecida em muitos lugares no mundo (SCOTT, 1992).  

Atualmente é possível identificar um número significativo de pesquisas e 

publicações de estudiosos na área, o que demonstra um fortalecimento expressivo desse 

interesse, manifestado através de livros, artigos, dissertações, teses, eventos científicos 

entre tantos outros meios relacionados a esta temática.  

 No entanto, vale lembrar que a narrativa histórica, escrita principalmente por 

homens, se absteve durante muito tempo de adicionar às suas preocupações o sujeito 

feminino. Para Tânia Silva (2008), este silenciamento foi atitude constante, não apenas 

na historiografia brasileira ou latino-americana, mas também em países como Estados 

Unidos e França, onde a procura pelos direitos da mulher se deu de maneira mais rápida 

se comparado a outros países (SILVA, 2008, p. 224). 

Michelle Perrot (2013) identifica, por exemplo, que diferentes fatores – 

científicos, sociológicos, políticos – concorreram para a emergência do objeto “mulher”, 

nas ciências humanas em geral e na história particular.  

No que diz respeito aos fatores científicos, Perrot acredita que, por volta dos 

anos 1970, às inúmeras transformações ocorridas permitiram a renovação de questões 

ligadas à crise das formas de pensamento (marxismo, estruturalismo), à modificação das 

alianças disciplinares e à proeminência da subjetividade. A autora identifica ainda uma 

união da história com a antropologia e a redescoberta da família, cuja demografia 

histórica, em plena expansão, serviria de medida a todas as dimensões. E assim, 

incidentalmente, deram lugar às mulheres como sujeitos.  
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A exemplo, Perrot problematiza o trabalho de Georges Duby, um dos maiores 

medievalistas do século XX, ligado à célebre Escola do Annales, que chegou à história 

das mulheres pela via antropológica, cujas obras serão marcadas por um “apego” às 

mulheres.  

 

Depois de ter investigado o funcionamento do casamento feudal no século XII, 

no livro Le Chevalier; la femme et le Prêtre, ele se pergunta: “Mas as 

mulheres? O que se sabe sobre elas?”, questões que a partir de então serão 

centrais em sua pesquisa (PERROT, 2013, p. 20). 
 

A fim de compreender quando e de que maneira as mulheres passaram a fazer 

parte das preocupações dos historiadores, Perrot apresenta explicações que associam 

este fenômeno às transformações trazidas pela Escola dos Annales. “A Nova História 

como uma multiplicadora dos objetos numa “vertigem das florescências”, não raro 

taxada de “esmigalhada”, mas que, com certeza era favorável à inovação”. (Idem) E 

assim, o clima intelectual se transforma e a maneira de escrever história também.  

Mais detalhadamente em “As mulheres ou os silêncios da história”, Perrot 

(2005) discute algo bastante importante para se compreender este momento da história 

das mulheres. Segundo ela, Marc Bloch e Lucien Febvre deram início a uma importante 

ruptura no campo historiográfico, provocando mudanças importantíssimas na 

historiografia. Porém, não reservaram à devida atenção à figura feminina, visto que os 

interesses da Escola dos Annales estavam mais direcionados aos planos sociais e 

econômicos. Ainda que tais mudanças possibilitassem, nos anos seguintes, uma maior 

aceitação da presença das mulheres no interior da produção historiográfica, isso só 

aconteceria de maneira proeminente nos anos 1970, com a chamada Nouvelle Historie, a 

terceira geração dos Annales (PERROT, 2005). 

 Sendo assim, percebe-se que mesmo mantendo as mulheres em um espaço 

contrário às suas preocupações centrais, ao conduzir as pesquisas do campo político 

para o social, a Escola dos Annales, facilitou o surgimento de estudos sobre as práticas 

cotidianas, a vida privada, a família, a sexualidade, entre outros temas que, permitiram a 

incorporação das mulheres na história. 

O segundo fator evidenciado por Perrot é o sociológico. Entre eles, a presença 

das mulheres na universidade.  
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Como estudantes: elas representam quase um terço das matrículas nos anos 

1970. Como docentes: depois de terem sido “indesejáveis” por muito tempo, 

elas conquistam o seu espaço depois da Segunda Guerra Mundial e constituem 

atualmente quase um terço dos professores efetivados (PERROT, 2013, p. 20). 
 

Atentando para a situação em nosso país, percebe-se também que a presença das 

mulheres nos escritos acadêmicos brasileiros vem crescendo, especialmente, após a 

Segunda Guerra Mundial, em função de inúmeros fatores que têm dado visibilidade às 

mulheres mediante a conquista de novos espaços. Segundo Maria Izilda Matos (1996): 

 

Um primeiro fator seria a maior presença feminina no mercado de trabalho, 

inclusive nas universidades, conjugada à expansão da luta das mulheres pela 

igualdade de direitos e pela liberdade, numa conquista do espaço público que 

derivou da afirmação dos movimentos feministas (MATOS, 1996, p. 36). 
 

Por outro lado, vale lembrar, ainda segundo Matos que, a discussão dos 

paradigmas das ciências sociais levou, entre outros aspectos, ao questionamento das 

universalidades, permitindo a descoberta do outro, da alteridade, dos excluídos da 

história e entre eles mais de 50% da população mundial as mulheres. (Idem) 

Apesar dos remotos antecedentes das lutas femininas, suas reinvindicações 

voltaram ao cenário mais fortalecidas somente em 1975, quando a ONU instaurou o 

Ano Internacional da Mulher. Mesmo sob esse desfavorável contexto dos governos 

militares, os temas referentes à mulher são retomados: violência sexual, aborto, 

reinvindicações alusivas ao trabalho e à cidadania das mulheres (Idem). 

Vale lembrar que, os espaços tradicionais de expressão política encontravam-se 

fechados, obrigando as mulheres a se organizarem de maneiras alternativas de atuação, 

no âmbito nos bairros, creches, escolas e, principalmente nas igrejas, onde a presença 

feminina foi marcante, reivindicando condições de saúde, educação, saneamento básico, 

habitação, além da luta pela anistia (Ibidem, p. 37). 

Faz-se preciso, assim, compreender o papel significativo das militantes 

feministas. Elas já faziam história das mulheres antes mesmo dos historiadores. 

Segundo Mary Del Priori (2001), a construção dos movimentos feministas se deu a 

partir das lutas individuais de mulheres que questionavam a sua própria realidade social. 

O feminismo, marcado por uma grande diversidade de reinvindicações, evidenciou a 

ausência da figura feminina no território historiográfico e construiu bases para uma 

história das mulheres escrita por historiadores (DEL PRIORI, 2001).  
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 O terceiro e último destacado por Perrot são os fatores políticos. O movimento 

de libertação das mulheres, construído a partir dos anos 1970, não vislumbrava 

inicialmente à universidade e suas motivações não incluíam a história: “contava com o 

apoio de mulheres intelectuais, leitoras de Simone de Beauvoir, que acreditavam que 

tudo estava resolvido no livro Le Deuxième sexe12” (PERROT, 2013, p. 20). Beauvoir 

fez uma reflexão sobre mitos e fatos que condicionam a situação da mulher na 

sociedade e analisou a condição feminina nas esferas sexual, psicológica, social e 

política. 

 O movimento iniciado, de acordo com Perrot, teve consequências no saber, de 

duas diferentes maneiras, pelo menos. 

 

De início, em busca de ancestrais e de legitimidade, por seu desejo de 

encontrar vestígios e torná-los visíveis, começou um “trabalho de memória” 

que continua a desenvolver-se desde então no seio da sociedade em seu 

conjunto. A longo prazo, esse movimento [...] pretendia criticar os saberes 

constituídos, que se davam como universais a despeito de seu caráter 

predominantemente masculino (Idem). 
 

 Assim nascia a ambição de um outro relato, de uma outra história.  

Não faltam mulheres cientistas na História, mas sim uma História que dê voz a 

essas mulheres. Os estudos com essa preocupação vêm se mostrando crescentes nos 

últimos anos, porém ainda estão aquém da quantidade ou principalmente da qualidade 

desta presença. Dessa forma, levando em consideração que os sujeitos de nossa pesquisa 

são mulheres, acima de tudo, engenheiras agrônomas e, frequentemente produtoras de 

conhecimento científico, que procuramos fazer um breve resgate da História das 

Mulheres na História das Ciências no mundo ocidental, a fim de entender como as 

mulheres participaram dos progressos científicos e tecnológicos, apesar das dificuldades 

e limites a elas social e culturalmente impostos.  

 

 

2.2. Por uma História das Mulheres na História das Ciências  

 

 

                                                           
12  Le Deuxième sexe é um livro escrito por Simone de Beauvoir, publicado originalmente em 1949 
sendo uma das obras mais celebradas e importantes para o movimento feminista. 
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 Embora a sociedade tenha passado por transformações em vários aspectos e as 

mulheres estejam presentes em diferentes áreas de trabalho, ainda no século XXI a 

herança de determinados conceitos influencia diretamente tanto as ações das mulheres 

quanto os julgamentos sofridos por elas.  

 A História das Mulheres, segundo Nadia Kovaleski et al. (2013): “revela, em 

todas as épocas da história ocidental, a presença de mulheres nas ciências, na literatura, 

na filosofia, na medicina, e isso neutraliza qualquer teoria sobre as dificuldades 

especificamente femininas para entender e praticar as ciências (KOVALESKI et al, 

2013, p. 10). 

 Maria Lopes e Maria Costa (2005) em: Problematizando ausências: mulheres, 

gênero e indicadores na História das Ciências, observam que, embora os estudos de 

gênero tenham sido ampliados no Brasil e diversificado suas temáticas, ainda está 

aquém do desejável. Segundo elas a situação não se alterou radicalmente.  

    

Persistentemente atual para o caso dos Estudos de Gênero no Brasil e, em certa 

medida, também para os casos do Chile, Uruguai e Argentina, as análises 

feministas das ciências aparecem, ainda, de forma emergente e exploratória, 

começando a delinear sua abrangência e a consolidar seus referenciais 

analíticos (LOPES, COSTA, 2005, p. 75). 

 

 Lopes e Costa apontam ainda, em 1986, através de uma resenha da obra Critique 

of Biology and Its Theories about Women, das autoras Evelyn Fox Keller e Ruth Bleier, 

para a Signs, Anne Fausto-Sterling apontava três razões para explicar o descompasso 

que encontrava entre o conjunto dos Women’s Studies e as análises feministas das 

ciências (Ibidem, p. 76). As três razões apontadas por ela, para explicar porque as 

análises acompanhavam tais desdobramentos seriam: 

 

1) a predominância, tanto na academia como na sociedade mais ampla, da 

força e da hegemonia de uma ideologia da ciência - já ativamente contestada 

em alguns círculos -, mas que continuava sustentando a objetividade, a 

neutralidade e a racionalidade da ciência; 2) a existência de poucas mulheres - 

e menos ainda feministas - com treinamento necessário para escrever com 

autoridade sobre ciência e com disposição para escrever sobre gênero e ciência; 

3) a experiência de isolamento intelectual, vivenciada nos círculos feministas, 

por mulheres competentes para escrever sobre ciência, já que a maioria das 

especialistas feministas sabe muito pouco sobre ciência (FAUSTO-

STERLING, A, 1986 apud LOPES, COSTA, 2005, p. 76-77). 

    

 É importante lembrar que, segundo Lopes e Costa, não se trata mais de fazer 

uma revisão da área de estudos, desde 1978, quando pela primeira vez Evelyn Fox-
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Keller relacionou os termos gênero e ciências, ou desde os anos 1980, quando esse 

campo de pesquisa verdadeiramente se alicerçou com os trabalhos de Carolyn 

Merchant, Evelyn Fox Keller, Helen Longino, Donna Haraway, Londa Schiebinger, 

reiteradamente citadas até hoje, mesmo que pouco traduzidas no Brasil, onde: “nem 

movimentos sociais, tampouco os cursos universitários ou pesquisas acadêmicas 

acompanharam de forma mais ampla e sistemática estes debates apaixonantes” (LOPES, 

COSTA, 2005, p. 77). 

 Vale ressaltar que no campo da História das Ciências, as análises de gênero se 

incorporaram às principais correntes presentes na disciplina em muitos momentos, 

apregoando sua retomada nas três últimas décadas. Em função disso, as análises de 

gênero revertidas para a ciência consideraram não só os aspectos institucionais sobre a 

presença e participação de mulheres nas práticas científicas, bem como, seus 

indicadores de produtividade, mas especialmente aspectos contextuais, conteudísticos e 

de cultura científica de distintas áreas disciplinares (Ibidem, p. 78). Lopes e Costa fazem 

um alerta em respeito ao campo de estudos no Brasil e em outros países latino-

americanos, cujos passos são mais lentos, e suas publicações caracterizadas como 

ínfimas: 

 

[...] é necessário levar em conta nesses esforços, ainda pontuais entre nós, 

algumas das primeiras tendências – que avaliamos de forma positiva, mas que 

merecem ser precisadas. A questão das relações entre mulheres e ciências tem 

sido, por um lado, apresentar os indicadores científicos que apontam para a 

pequena participação das mulheres nas áreas das ciências duras e, por outro, a 

indicação de sua ausência das práticas científicas ao longo da História (Ibidem, 

79). 
 

 Ainda segundo Lopes e Costa, é necessário continuar trabalhando sobre os 

indicad-ores científicos. Primeiramente, porque as pessoas reais continuam assumindo 

identidades de gênero como Homens ou Mulheres nos sistemas de Ciência e 

Tecnologia, e, como tais, ainda discriminadas. Depois, porque a falta desses indicadores 

contribui para que se perpetue o mito de que a ciência é um espaço reservado ao sexo 

masculino. E, por fim, porque de fato, esses indicadores, no caso do Brasil, embora 

acessíveis, ainda não foram implementados como subsídios para políticas de Ciência e 

Tecnologia (Ibidem, p. 80). 

 As autoras lembram ainda que, a invisibilidade das mulheres ao longo da 

História, assunto já discutido anteriormente, é também uma construção historiográfica. 



60 

 

Há de se lembrar que as mulheres sempre estiveram presentes e atuantes na História das 

Ciências embora muitas vezes tenham permanecido em absoluto sigilo, ou seja, embora 

elas atuassem como cientistas, essa atuação não era reconhecida e tão pouco externada 

pela historiografia.  

Segundo Kovaleski et al. (2013), muitas dominaram saberes e práticas que não 

foram considerados como científicos, o que acabou por contribuir para essa ideia de que 

as mulheres estavam “ausentes” na História das Ciências.  

 

É o caso da medicina, por exemplo, na qual as mulheres, através dos séculos e 

das civilizações, sempre fizeram curativos, administraram remédios, 

descobriram plantas medicinais. Pode-se falar de uma medicina doméstica que 

era tão eficaz quanto à medicina oficial (KOVALESKI et al, 2013, p. 10). 
 

 Sendo assim cabe-nos a seguinte questão: Por que existem tão poucas mulheres 

médicas? De acordo com Kovaleski et al., “os médicos oficiais, reconhecidos, 

diplomados pelas universidades, todos do sexo masculino até uma época recente, 

fizeram tudo para minimizar a importância das suas modestas rivais” (Ibidem, p. 12). 

 Outro exemplo interessante é empreendido por Kovaleski et al. A autora diz que 

nos museus de antropologia e paleontologia, espaços onde se expõem inúmeras 

coleções de pedras lascadas e polidas, pontas de flechas, arpões, machados etc, 

naturalmente se celebram os homens guerreiros, caçadores e coletores como os grandes 

protagonistas desta história. No entanto: [...] sabe-se que nas sociedades de caçadores-

coletores a maioria dos recursos (70%) para a sobrevivência vem das colheitas efetuadas 

pelas mulheres” (Idem).  

 A partir desses levantamentos, observamos o quanto a “ausência” das mulheres 

na historiografia das ciências contribuiu para a percepção de que o sexo masculino é 

constituído de uma aptidão nata para as ciências e o quanto isso gerou consequências 

prejudiciais às mulheres.  

 Hoje as mulheres se encontram em praticamente todas as áreas do 

conhecimento, porém, ainda não é possível falar em paridade. As desigualdades entre 

homens e mulheres assumiram outras formas, se fazendo presentes na disparidade 

salarial ainda que ocupem os mesmos cargos, ou no número reduzido de mulheres em 

cargos de chefia no campo de pesquisa quando há paridade salarial etc. 

 Com o objetivo de conhecer os aspectos de vida das engenheiras agrônomas 

formadas na FAMESF entre 1965 e 1983, procuramos antes traçar um breve perfil das 
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entrevistadas a fim de identificar quem são os sujeitos desta pesquisa e em que contexto 

elas se inseriam em suas épocas. 

 

 

2.3. O Perfil das Entrevistadas 

 

 

Cientes de que a História Oral nos serviu como principal suporte metodológico 

no trato das fontes para o desenvolvimento desta pesquisa, não poderíamos deixar de 

evidenciar novamente a sua importância. O seu uso nos possibilitou registrar 

impressões, vivências, lembranças de indivíduos dispostos a compartilhar sua memória 

com a coletividade e dessa forma permitir um conhecimento do que foi vivido de 

maneira muito mais rica, dinâmica e impossível de ser apreendida de outra forma.  

A História Oral, centra-se na memória humana e na sua capacidade de recordar o 

passado enquanto testemunha de algo vivido. Assim, empreendendo Júlia Matos e 

Adriana Senna (2011) entendemos a memória como: 

 

[...] a presença do passado, como uma construção psíquica e intelectual de 

fragmentos representativos desse mesmo passado [...]. Não é somente a 

lembrança de um certo indivíduo inserido em um contexto familiar ou social, 

por exemplo, de tal forma que suas lembranças são permeadas por 

interferências coletivas, moralizantes ou não. Toda memória é coletiva, e como 

tal, ela constitui um elemento essencial da identidade, da percepção de si e dos 

outros (MATOS e SENNA, 2011, p. 96) 
 

Dessa forma, a História Oral como um método de pesquisa histórica, 

antropológica, sociológica e de tantas outras áreas do conhecimento, privilegiou-nos a 

realização de entrevistas com pessoas que participaram ou testemunharam 

acontecimentos, visões de mundo, como forma de se aproximar do objeto de estudo. 

Uma vez estabelecidos os critérios de seleção (ser mulher e ter estudado na 

FAMESF entre 1965 e 1983) e observando as possibilidades (disponibilidade do 

entrevistado), entrevistamos 8 mulheres, ex-alunas da Faculdade de Agronomia do 

Médio São Francisco, estudantes das décadas de 60 a 80. As entrevistas foram 

realizadas no período de 2012 a 2014, em locais, horários e dias definidos pelas 

colaboradoras, com gravação em meio digital.  
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 Quanto à colaboração para produção das memórias, cuidados éticos e restrições 

ao uso das entrevistas são medidas necessárias, para as quais o pesquisador deve ficar 

atento: 

 

Em alguns casos a restrição ao uso das entrevistas pode ser necessária [...]. 

Quando liberada a consulta, os entrevistados podem ter garantido o sigilo em 

relação a sua identidade, pelo uso de pseudônimos ou com a possibilidade de 

revelar apenas as iniciais dos entrevistados, garantindo o acesso à informação 

sem prejudicar o depoente (Borges, 2012, p. 673). 
 

 Assim, para preservar o anonimato das entrevistadas, criamos nomes fictícios 

para elas. 

   

Rosa 

 

Rosa nasceu na cidade de Barreiras – BA13, foi criada por seus pais e tinha 

apenas um irmão homem. Diplomando-se engenheira agrônoma, na primeira turma 

formada pela Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco, no ano de 1965. Rosa 

era a única mulher em uma turma composta por 24 estudantes homens. Filha de família 

de classe média, o pai de Rosa era funcionário público e sua mãe dona de casa. 

 

Açucena 

  

 Açucena nasceu na cidade de Barreiras – BA, diplomando-se engenheira 

agrônoma, na segunda turma formada pela Faculdade de Agronomia do Médio São 

Francisco, no ano de 1966. Açucena e mais uma colega de classe eram as únicas 

mulheres em uma turma composta por 25 estudantes homens. Filha de família de classe 

média, Açucena foi viver em Juazeiro aos três anos de idade. Seu pai era comerciante, 

natural de Jeremoabo e sua mãe professora, natural de Barreiras.  

 

Jasmim 

                                                           
13  Segundo informações do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística – IBGE, o município de 
Barreirras, situado no Estado da Bahia, se estende por 7 859,1 km² e conta com 137 428 habitantes. A 
densidade demográfica é de 17,5 habitantes por km² no território do município (IBGE – Diretoria de 
Pesquisas - DPE - Coordenação de População e Indicadores Socias – COPIS). Disponível em: 
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=290320. Acesso em: 12/10/2015. 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=290320
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Jasmim nasceu na cidade de Juazeiro – BA, diplomando-se engenheira 

agrônoma, na décima turma formada pela Faculdade de Agronomia do Médio São 

Francisco, no ano de 1974. Em uma turma de 42 estudantes homens, Jasmim e mais dez 

colegas de classe representavam o alunado feminino. Filha de família de classe média, o 

pai era agricultor e sua mãe doméstica.  

 

Acácia 

 

Acácia nasceu na cidade de Petrolina – PE, diplomando-se engenheira 

agrônoma, na décima turma formada pela Faculdade de Agronomia do Médio São 

Francisco, no ano de 1974. Em uma turma de 42 estudantes homens, Acácia e mais dez 

colegas de classe representavam o alunado feminino. Filha de família de classe média, o 

pai era comerciante e sua mãe doméstica.  

 

Margarida 

 

Margarida nasceu na cidade de Juazeiro – BA, diplomando-se engenheira 

agrônoma, na décima turma formada pela Faculdade de Agronomia do Médio São 

Francisco, no ano de 1974. Em uma turma de 42 estudantes homens, Margarida e mais 

dez colegas de classe representavam o alunado feminino. Filha de família de classe 

média, o pai era agricultor e sua mãe doméstica.  

 

Flora 

 

 Flora nasceu na cidade de Juazeiro – BA, diplomando-se engenheira agrônoma, 

na décima terceira turma formada pela Faculdade de Agronomia do Médio São 

Francisco, no ano de 1977. Flora e mais dez colegas de classe eram as únicas mulheres 

em uma turma composta por 43 estudantes homens. Filha de uma família de 

profissionais liberais, o pai era eletricista e sua mãe doméstica. 

 

Hortênsia  
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Hortênsia nasceu na cidade de Parnaíba – PI, diplomando-se engenheira 

agrônoma, na décima terceira turma formada pela Faculdade de Agronomia do Médio 

São Francisco, no ano de 1977. Hortênsia e mais dez colegas de classe eram as únicas 

mulheres em uma turma composta por 43 estudantes homens. Filha de família de classe 

média, seus pais eram professores. 

 

Gardênia 

 

Gardênia nasceu na cidade de Petrolina – PE, diplomando-se engenheira 

agrônoma, na décima nona turma formada pela Faculdade de Agronomia do Médio São 

Francisco, no ano de 1983. Gardênia e mais seis colegas de classe eram as únicas 

mulheres em uma turma composta por 43 estudantes homens. Filha de família de classe 

média, seus pais eram comerciantes. 

 Uma vez estabelecido um breve perfil das famesfianas, iniciaremos uma 

reflexão sobre as memórias ligadas a infância dessas mulheres. Vale lembrar que, 

resgatar as memórias anteriores ao período em que estudaram na FAMESF, nos 

permitiu compreender melhor o universo em que elas estavam inseridas, especialmente 

os aspectos culturais e sociais da época. Acreditamos que tais fatores podem contribuir 

significativamente nas suas escolhas profissionais e, por isso se tornaram tão pertinentes 

aqui.  

 

 

2.4. Memórias de uma Infância  

 

 

“A criança recebe do passado não 

só os dados da história escrita; 

mergulha suas raízes na história 

vivida, ou melhor, sobrevivida, das 

pessoas de idade que tomaram 

parte na sua socialização. Sem 

estas haveria apenas uma 

competência para lidar com os 

dados do passado, mas não a 

memória” (BOSI,1987, p. 31). 
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A origem das desigualdades de gênero está vinculada a diferenças instituídas no 

âmbito da família e escola, onde desde a infância as meninas são encaminhadas para 

certas habilidades mais ligadas aos cuidados com o próximo e, de maneira naturalizada 

e encoberta, discriminadas ou desencorajadas nas ciências exatas, o que se consolida nas 

universidades e no mercado de trabalho (Yannoulas, 2007). 

Segundo Britto da Motta (1999), o gênero institui o modo como meninos e 

meninas vivem suas masculinidades e feminilidades na infância “são dimensões 

fundantes de análise da vida social, [uma vez que] expressam relações básicas, por onde 

se (entre) tecem subjetividades, identidades e se traçam trajetórias” (BRITTO DA 

MOTTA, 1999, p. 207). 

 Para Anne Ramos (2013), esta instituição pode ser observada através dos 

brinquedos infantis.  

   

Diferenciados primeiramente pela idade, de modo a acompanhar o “estágio de 

desenvolvimento” das crianças, vão sendo progressivamente generificados, 

passando de mordedores de borracha, móbiles e chocalhos – utilizados pelos 

bebês de ambos os sexos – para jogos de encaixe, bonecas e carrinhos, que 

começam a fazer alusão a determinadas posições de gênero (RAMOS, 2013, p. 

16). 
 

 Ao citar Felipe (1999), Ramos caracteriza, mais especificamente, a forma como 

se constitui masculinidades e feminilidades por meio dos brinquedos, destacando que, 

estes são generificados ainda nas lojas de brinquedos: seja na maneira como são 

expostos ou na forma de suas embalagens.  

Quanto aos meninos: 

 

[...] os brinquedos […] caracterizam-se geralmente pela menção ao esporte, 

priorizando […] as atividades que exijam movimentos amplos, força física, 

competitividade e uma forte carga de agressão” (FELIPE, 1999, p. 169 apud 

RAMOS, 2013).  
 

 Já em relação às meninas: 

 

A elas se destinam os brinquedos caracterizados pelo culto à maternidade – tais 

como bercinhos, carrinhos de bebê e bonecas (com suas roupinhas, fraldas e 

mamadeiras) –, à domesticidade – visíveis nas panelinhas, vassourinhas, 

minicozinhas e ferros de passar – e ao cultivo da beleza – identificáveis nas 

unhas postiças, maquiagens, fantasias de princesa e aparatos para enfeitar e 

colorir os cabelos (RAMOS, 2013, p. 16). 
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 Portanto, a oferta e o incentivo de determinados brinquedos em detrimento de 

outros colocam em curso a generificação, ou seja, discursos e “verdades” sobre os 

papéis exercidos por homens e mulheres em nossa sociedade, ensina orientando às 

crianças com o quê e de que elas podem ou não brincar e a maneira como devem ou não 

agir.  

 Através disso, percebemos o quanto essas influências podem afetar a vida 

adulta. A mulher acaba enxergando como natural o fato de ter, por exemplo, dupla 

jornada de trabalho: trabalhar fora durante o dia e a noite acompanhar e instruir os filhos 

em suas tarefas escolares, oferecer atenção ao marido e, inúmeras vezes, cuidar da 

administração da casa.  

 A partir dessas discussões, formulamos a seguinte questão: As experiências 

adquiridas durante a infância influenciam as escolhas profissionais na idade adulta? É o 

que pretendemos identificar, a partir dos relatos que as famesfianas fazem de suas vidas, 

antes de ingressar na Faculdade.  

 Rosa declarou que, durante a sua infância, tudo era proibido para as mulheres. 

No entanto, isso não parecia ser um problema para ela. Rosa afirmou-nos que gostava 

das brincadeiras, frequentemente categorizadas como “de meninos” e, que mesmo às 

escondidas, ela fazia de tudo: andar a cavalo, andar de bicicleta, nadar entre outros.  

 
Por exemplo, meus pais prendiam, porque naquela época tinha a história do 

tudo é proibido, nada pode né? Menina não anda de cavalo, menina não anda 

de bicicleta, eu andei de cavalo, eu andei de bicicleta, eu nadei, eu fiz tudo. Até 

as coisas que não podia fazer, eu fazia. Escondido, mas eu fazia, sabe? Então, 

eu andei de cavalo, eu andei de bicicleta, eu fiz tudo que, naquela época, não 

podia (Rosa, 22/09/2012). 
 

 Essa mulher universal, que inventamos e imaginamos, tem como ambiente 

“natural” o lar. Ela deve ser dócil, sensível, passiva e frágil, por isso, não cabe a ela 

determinados tipos de brincadeiras como as citadas por Rosa.  

 Ramos (2013) identifica que, o brinquedo e a brincadeira infantil acabaram 

sendo disciplinados e regulados pelos adultos, de modo que as crianças se tornem 

meninos e meninas, homens e mulheres, dentro de um determinado repertório social. 

Frases comumente presentes em nosso cotidiano como brincar de boneca é 

coisa de menina não apenas reforçam a ideia de que o cuidado e a criação dos filhos é o 

destino natural e desejado de todas as mulheres, como bloqueiam a participação dos 

meninos nesta tarefa, vigiando qualquer comportamento que possa parecer pouco 
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masculino. Como destaca Dantas, “[…] na cultura contemporânea, ser ‘homem de 

verdade’ implica não somente em não ser mulher, mas também e, principalmente, não 

ser homossexual” (DANTAS, 1997, p. 34). 

Outro fator relevante nos relatos dessas mulheres está ligado a proximidade com 

o campo adquirida no seio familiar desde a infância. Muitas delas residiram ou tinham 

acesso constante as fazendas de seus pais ou familiares, especialmente nos períodos de 

férias escolares, onde com certa frequência relataram terem recebido ensinamentos 

ligados ao campo como: cuidar das plantas, o trato dos animais, o cultivo de 

determinados alimentos etc.  

Provavelmente, por estabelecerem uma relação direta em sua infância com as 

coisas da natureza, possivelmente tenham se sentido mais encorajadas a ingressar na 

Agronomia. Das oito famesfianas entrevistadas, seis indicaram algum tipo de contato 

com o campo durante a infância. 

Com grande satisfação Rosa fala sobre a infância, evidenciando que o contato 

com a natureza e com os animais era algo que lhe proporcionou momentos de prazer, 

especialmente, no que diz respeito a atividade agrícola e as plantas. 

  

Então, eu fui criada assim, muito com a natureza.... Eu gostava muito de 

animais, mas, principalmente, essa parte de agricultura e de plantas. E aí 

quando eu terminei o curso em Salvador foi criada a faculdade aqui. Aí, eu 

aproveitei, fiz o vestibular, passei e lhe digo... eu faria novamente! (Rosa, 

22/09/2012). 
 

Açucena, se remete a algo bem parecido quando fala de sua relação direta e 

convívio com as coisas da natureza, especialmente, as plantas: “Eu sempre gostei muito 

da natureza e também da convivência com as plantas, daí eu me interessar pelo curso de 

Agronomia” (Açucena, 31/07/2014). 

. Ao falar sobre as férias escolares, Açucena diz que teria despertado um interesse 

pela área de Agronomia. 

 

Meu pai tinha duas fazendas em Barreiras e a gente sempre passava férias na 

fazenda. Minha mãe sempre se dedicou muito ao cultivo de roseiras, tanto que 

lá em casa tinha um jardim, ela mostrava como cuidava e isso me despertou 

realmente esse gosto pelas plantas (Açucena, 31/07/2014). 
 

Flora declara que devido à dificuldade de se obter água na região, a principal 

atividade desenvolvida por seu pai na fazenda em Afrânio era a pecuária.  
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Ele gostava muito também... Era mais assim, gado, pecuária né.... Lá na 

propriedade não tinha água, era mais açude, tinham muitas dificuldades..., mas 

ele sempre estava melhorando as aguadas da propriedade para a cultura de 

sequeiro. Tanto é que ele tomou empréstimo no banco para fazer um projeto 

com pecuária, comprar gado e criar... (Flora, 30/01/2014). 
 

Gardênia identifica momentos de sua infância na fazenda de seus avós, 

agricultores: “A primeira coisa que me influenciou foi porque os meus avós eram 

agricultores agropecuaristas, minha infância era sempre na roça. Eu ajudava o meu avô 

a tirar leite da vaca, caminhava muito no meio do campo, eu amava a natureza” 

(Gardênia, 31/03/2014). 

Acácia passou boa parte de sua infância em uma Escola Agrícola. Esta 

instituição é identificada por ela como o “melhor lugar”, já que lá, ela e sua irmã 

receberam muitos ensinamentos voltados para a atividade agrícola: “na escola agrícola 

ensina o curso regular, mas também as práticas. Você conhece de perto uma horta. Uma 

criança pode trabalhar em uma horta, não é? Era a melhor escola. Eu e minha irmã 

fomos matriculadas lá” (Acácia, 30/07/2014). 

Margarida destacou que nasceu e se criou em uma fazenda: “meus pais sempre 

moraram em fazenda, eu nasci numa fazenda de gado, não nasci em maternidade, nasci 

numa fazenda de gado. Na época eu nasci pelas mãos do meu pai e somente depois veio 

a parteira” (Margarida, 26/08/2014). 

A partir desses relatos, percebemos o quanto a infância e as experiências 

adquiridas nesta fase da vida, através das relações familiares e comunitárias, se 

apresentam como um marco fundante na constituição do indivíduo, influenciando 

diretamente suas formas de ser e de agir.  

No caso específico das famesfianas, acreditamos que a relação que seus pais ou 

familiares possuíam com o campo, seja por viverem em uma fazenda, por serem donos 

de uma pequena roça, por plantarem algo para subsistência ou até mesmo ter um lugar 

para passar as férias, podem ter contribuído de alguma maneira para a escolha 

profissional das engenheiras agrônomas formadas a FAMESF, embora acreditemos que 

outros fatores somam-se a isso, especialmente por não existir em alguns momentos 

outras opções de curso superior na região. 
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Além disso, ao tratar da infância como uma construção social, histórica e 

cultural, percebemos o quando esse período representou para as famesfianas uma fase 

de formação de algumas escolhas e na constituição da sua personalidade. 

 Além, dos aspectos ligados a infância dessas mulheres também procuramos 

investigar os fatores que as teriam motivado ou contribuído a ingressar na Faculdade de 

Agronomia do Médio São Francisco. Tal questão tornou-se de grande relevância para 

nós, especialmente porque essas mulheres representavam um número bastante inferior 

se comparado ao número de homens do mesmo curso. Assim, perguntamos a elas: Por 

que Agronomia? 

 

 

2.5. Por Que Agronomia? 

 

 

“Mesmo com a força das 

conquistas femininas, a engenharia 

continua a ser vista como área 

reservada aos machos. Afinal 

persiste a ideia de que as mulheres, 

seres subjetivos, não se dão bem, 

por exemplo, com a frieza dos 

cálculos matemáticos”. 

(BERTOLINO, 2006) 

 

 

 

 A Agronomia, assim como as outras tantas áreas das engenharias, é uma 

profissão com formação acadêmica onde a marca da masculinidade está fortemente 

enraizada. Dizer que Agronomia é profissão para homens soa ainda “natural”, não se 

entendendo essa afirmação como problemática, na maioria das vezes, embora já se 

perceba uma crescente presença de mulheres nesse curso.  

Desde a escola, as marcas identitárias pelas quais se representa o gênero 

feminino colocam as mulheres como estranhas a esse campo e as produzem como pouco 

dotadas para exercerem quaisquer atividades ligadas a essa área profissional. 

Assim, ao decidir pelo curso de Agronomia, a mulher está embarcando num 

território significado como um lugar masculino. Tal atitude considerada ousada, tem um 

preço?  
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De acordo com Karla Saraiva (2008), nossa subjetividade é construída no 

interior de um contexto cultural. Sendo assim, as categorias homem e mulher estão 

marcadas por distinções que vão muito além de marcas biológicas, construídas em um 

jogo de poder que se manifesta nas relações sociais.  

 

São construções culturais datadas e localizadas. Desde a infância, mesmo antes 

de irmos para escola, começamos a aprender o que é “ser mulher” e que isso é 

diferente de “ser homem”. Na própria família aprendemos as tarefas, os lugares 

e os comportamentos de mulher. Essas marcas ficam potencializadas no 

ambiente escolar. Lá nos ensinam quais tarefas “cabem” à mulher, quais as 

profissões “adequadas”, quais os “dons naturais” que possuímos, quais as 

características “inatas” de nosso gênero (SARAIVA, 2008, p. 52). 
 

Nesse contexto, aprendemos que homens e mulheres devem ocupar diferentes 

espaços na estrutura social e, para isso, necessitam desenvolver habilidades e saberes 

distintos um do outro. E assim, as características que dizem ser do gênero feminino, 

bem como as habilidades e os saberes, não estimulam a ter a Agronomia e as 

engenharias como opção profissional.  

Assim, verificamos que a relação das mulheres com a Agronomia é algo 

socialmente construído desde os primeiros anos de vida e a partir disso, procuramos 

identificar nas entrevistas realizadas e nos discursos das famesfianas, o que as teriam 

motivado a ingressar neste curso historicamente identificado como masculino, assim 

como a maneira que seus amigos, familiares ou pessoas do mesmo meio social, 

encararam essa decisão.  

 Rosa, da turma de 1965, por exemplo, demonstrou grande satisfação pelo modo 

de vida a qual esteve submetida durante a sua infância, afirmando que o contato com a 

natureza e com os animais era algo que lhe proporcionava momentos de prazer, 

especialmente, no que diz respeito a atividade agrícola. Rosa informou-nos que a 

escolha pelo curso de Agronomia da FAMESF, deveu-se, principalmente pela ligação 

que seus pais e ela tinham com o campo. 

 

Então, eu fui criada assim, muito com a natureza.... Eu gostava muito de 

animais, mas, principalmente, essa parte de agricultura e de plantas. E aí 

quando eu terminei o curso em Salvador foi criada a faculdade aqui. Aí, eu 

aproveitei, fiz o vestibular, passei e lhe digo... eu faria novamente! Em nenhum 

momento me arrependi. Não tenho o que reclamar e faria novamente. 

Inclusive, eu tenho uma filha que é engenheira agrônoma (Rosa, 22/09/2012). 
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Ao falar sobre a reação de seus pais, no momento em que ela opta por cursar 

Agronomia na FAMESF, Rosa declara a grande satisfação demonstrada por eles, 

principalmente pelo seguinte motivo: ela deixaria a cidade de Salvador e retornaria para 

a casa de seus pais e, dessa forma, eles conseguiriam ter um controle maior sobre a sua 

vida.  

No entanto, Rosa deixa transparecer através da sua narrativa, que as pessoas 

presentes no seu cotidiano, como por exemplo, as freiras que a acompanharam durante 

parte do ensino médio, preocupavam-se com o fato de Rosa estudar com muitos homens 

e ser a única mulher no curso.  

Rosa declara ainda que tal preocupação demonstrada pelas freiras se dá 

inicialmente, com os alunos que faziam parte de sua turma, e, posteriormente até com os 

professores que também eram, em sua grande maioria, homens.  

Assim, Rosa encara o cursar Agronomia como uma luta constante.  

 

Eles gostaram, pois eu voltaria para casa. Aí eles “seguravam”, não é? Só que 

quando eu cheguei aqui... que vim e tal... aí depois começaram as 

preocupações. Aí as freiras diziam: “sozinha no meio de tanto homem...” aí, 

depois parou a fase dos meninos e entrou os professores. Aí eu digo: “pronto, 

agora piorou, daqui a pouco é o reitor...”. Aí era uma luta sabe? (Rosa, 

22/09/2012). 
 

 Perguntamos se existiam muitas preocupações por parte das outras pessoas que 

conviviam com ela, além das freiras e de seus pais, pelo fato de Rosa estar em um curso 

caracterizado como “masculino” e ser a única mulher de sua turma. Rosa declara que 

existia muita preocupação. E, ao contrário de sua mãe, o pai de Rosa demonstrava 

grande entusiasmo pela escolha de sua filha.  

Além disso, Rosa nos disse que pelo fato de estar muito focada no curso, andava 

muito com os seus colegas de classe e pouco com as meninas com quem ela havia 

convivido durante o colegial, cuja grande maioria foi viver em outras cidades, 

especialmente para estudar: 

 

Meu pai era entusiasmadíssimo. Meu pai era muito entusiasmado com o curso, 

minha mãe não. Todo dia quando eu chegava, eu vinha muito animada. 

Quando eu chegava o cerco já estava armado. Aí eu fiquei assim, muito voltada 

para a universidade. Então, eu andava com os meninos e em função dos 

meninos. As meninas, aqui, tal... eu me dava, e tudo... mas o foco maior era os 

meninos. Algumas ficaram por aqui mesmo, outras foram estudar fora, e, tal... 

e, aí, para onde eu ia, geralmente, era com eles (Rosa, 22/09/2012). 
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 Açucena, da turma de 1966, nos traz um exemplo bem parecido ao que teria 

motivado Rosa a ter afinidade com o curso de Agronomia. Para ela, a escolha deveu-se 

principalmente pela sua relação mais direta e convívio com as coisas na natureza, 

especialmente, as plantas. No entanto, outro dado importante e nada surpreendente é o 

de que, na região, não havia oferta de outros cursos. E assim, pensando em não sair do 

convívio familiar afim de viver em outra cidade, Açucena decide iniciar o curso de 

Agronomia.  

 

Eu sempre gostei muito da natureza e também da convivência com as plantas, 

daí eu me interessar pelo curso de Agronomia. E na ocasião também, era o 

único curso que tinha na cidade, em Juazeiro, a nível de graduação. Eu sempre 

tive muita dificuldade de sair do convívio da minha família, e, como eu sempre 

gostei muito de trabalhar com plantas. Eu optei por ficar em Juazeiro e fazer o 

curso de Agronomia. Mas, um dos motivos maiores, foi eu não sair do convívio 

com minha família. Antes eu vim a Salvador com minha mãe para ver se eu me 

interessava por ficar aqui, fazer um outro curso, mas eu optei mesmo por fazer 

Agronomia (Açucena, 31/07/2014). 

 

 Perguntamos a Açucena se ela considerava a possibilidade de fazer um outro 

curso, caso fosse viver em Salvador. Ela nos respondeu que pensava muito em 

medicina, mas que hoje não enxerga mais essa possibilidade, pois não se vê em outra 

área profissional. Açucena declara ainda que se encontrou no curso de Agronomia, 

especialmente quando começou a cursar a disciplina de Fitopatologia, dedicando-se às 

doenças vegetais.    

 

Pensei, pensei.... Pensava muito em medicina. Mas hoje em dia, eu vejo que 

não era a carreira que eu devia seguir. Eu me encontrei na Agronomia, 

principalmente, quando no segundo ano eu comecei a fazer a matéria: 

Fitopatologia. Eu me identifiquei muito com a matéria... era dada por Dr. 

Eurico Mata, muito competente por sinal, depois eu vim fazer estágios com ele 

e a trabalhar com ele 18 anos dentro do laboratório. Então, eu me identifiquei 

com a fitopatologia e optei por me dedicar as doenças vegetais (Açucena, 

31/07/2014). 

 

 Retornando ao assunto sobre os fatores que teriam motivado o seu ingresso na 

carreira agronômica, perguntamos de que maneira ela estabelecia contato com a 

natureza e com as plantas, antes de ingressar o curso de Agronomia. Açucena disse-nos 

que seu pai possuía duas fazendas na cidade de Barreiras e que era costume passar o 

período das férias escolares lá. Açucena demonstra que sua mãe contribuiu de maneira 

importante para sua escolha, pois a mesma entendia e gostava muito de plantas, 

ensinando-lhe como cuidar. Assim, açucena teria despertado um interesse pela área. 
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Meu pai tinha duas fazendas em Barreiras e a gente sempre passava férias na 

fazenda. Minha mãe sempre se dedicou muito ao cultivo de roseiras, tanto que 

lá em casa tinha um jardim, ela mostrava como cuidava e isso me despertou 

realmente esse gosto pelas plantas (Açucena, 31/07/2014). 

 

 Percebemos até aqui, que dois fatores predominam no momento em que essas 

mulheres decidem cursar Agronomia: a primeira refere-se ao fato de ser uma opção na 

cidade em que suas famílias residiam, e a outra, a proximidade com a natureza e as 

coisas do campo. 

 Jasmim, da turma de 1974, identificou a situação financeira de seus pais, como 

um fator primordial para a escolha do curso, já que ela não tinha como se manter em 

outra cidade e precisava trabalhar. Disse que pensou em outros cursos, mas que não se 

arrepende de sua escolha profissional.  

 

Eu não tinha outra opção por questões financeiras e eu queria fazer uma 

faculdade. Então, eu cursei e gostei de ter feito. Mas na realidade, se eu tivesse 

condição na época, talvez eu tivesse feito arquitetura, engenharia, pois eu 

gostava muito de matemática. Mas eu sabia que eu não tinha condições 

financeiras para sair e estudar e eu precisava trabalhar e estudar. Então, eu fiz o 

vestibular de Agronomia que estava ao meu alcance. Eu gostei de ter feito. Não 

sei se eu tivesse feito outra coisa eu teria me saído tão bem profissionalmente 

(Jasmim, 26/08/2014). 
 

Vale lembrar que no período em que Jasmim prestou vestibular, o curso de 

Agronomia já não era mais o único na região. Em Petrolina, cidade vizinha, já estavam 

disponíveis outros cursos na Faculdade de Formação de Professores (FFPP), hoje UPE – 

Universidade de Pernambuco.  

Autorizada a funcionar pelo Conselho Estadual de Pernambuco, a FFPP realizou 

seu primeiro vestibular em fevereiro de 1969, oferecendo cursos de Licenciatura Curta 

(três anos) em Letras, Ciências e Estudos Sociais. 

No entanto, embora existisse uma maior oferta de cursos superiores na região, 

Jasmim declara que como não tinha interesse em ser professora e por não ter outra 

alternativa fora das licenciaturas optou por ingressar na FAMESF.  

 

Foi o que estava ao meu alcance em termos financeiros, não foi porque eu 

gostasse. Eu queria fazer uma faculdade. Tinha formação de professores, mas 

eu nunca tive a intenção de ser professora. Então, era o que eu podia fazer. 

Com muita dificuldade! (Jasmim, 26/08/2014). 
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 Jasmim disse que recebeu apoio de seus pais ao optar pelo curso de Agronomia, 

pois teria a oportunidade de ter um curso superior. 

 

Todo mundo achou legal, pois eu ia fazer uma faculdade. Meus pais moravam 

na roça e eu estudava e trabalhava no comércio e, então, todo mundo vibrou, 

pois, achavam que eu era muito batalhadora (Jasmim, 26/08/2014). 
 

 Vale lembrar que embora Jasmim não considere este fator como decisivo para o 

seu ingresso no curso de Agronomia, ela, assim como outras famesfianas já tinham 

alguma relação com o campo. Jasmim declarou que seus pais tinham “Pouca coisa de 

plantação... eles criavam gado, coisa pequena, para subsistência” (Jasmim, 26/08/2014). 

 Margarida, da turma de 1974, diferentemente de Jasmim, indicou o seu contato 

com o campo, assim como Rosa e Açucena, como importante na escolha pelo curso. 

Margarida disse-nos que a área agropecuária estava “entranhada” em sua vida, 

especialmente pelo fato de ter nascido e vivido sua infância em uma fazenda com seus 

pais. No entanto, Margarida afirmou que embora estivesse diretamente relacionada com 

a área, sua primeira opção era psicologia, mas que optou por Agronomia por falta de 

opção ou mais facilidade devido a sua condição financeira.  

 

Na verdade, eu não pensava em fazer Agronomia. Eu sempre tive um fascínio 

pelo curso de psicologia. Está mais aceito a minha personalidade. Mas eu fiz 

Agronomia por falta de opção. E era a única que estava à minha frente e que 

era gratuita. Pela minha condição financeira, econômica e eu teria mais 

facilidade cursando Agronomia. Porquê, eu tinha uma certa afinidade. Meus 

pais sempre moraram em fazenda, eu nasci numa fazenda de gado, não nasci 

maternidade, nasci numa fazenda de gado, na época, eu nasci pelas mãos do 

meu pai, que depois veio a parteira. Eu tenho 67 anos, nasci em 1947, em uma 

fazenda, então, de certa forma, área agropecuária já estavam pouco entranhadas 

na minha vida (Margarida, 26/08/2014). 
 

 Acácia, da turma de 1974, indicou-nos que sua escolha “foi uma questão de 

oportunidade”. Para ela, viver em Juazeiro, cidade onde se localizava a Faculdade de 

Agronomia do Médio São Francisco, era um fator importante.  

Acácia chegou a ingressar no curso de letras oferecido pela FFPP em Petrolina, 

mas cursou apenas 6 meses por não ter desenvolvido afinidade com o curso.  

 

Primeiramente uma questão de oportunidade. Morar em Juazeiro e ter a escola 

de Agronomia.... Eu também já tinha feito vestibular para escola de letras em 

Petrolina, o vestibular, fui aprovada cursei 6 meses, mas como eu não gostei eu 

desfiz. E aí, fiz vestibular para Agronomia, era a escola que tinha, certo? Mas 
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também se eu não gostasse, eu não tinha me candidatado. Foi assim que eu 

escolhi (Acácia, 30/07/2014). 
 

 Flora, da turma de 1977, também declarou que Agronomia não era sua primeira 

opção. Ela teria prestado vestibular para Arquitetura em Salvador, mas como não obteve 

aprovação, retornou para Juazeiro e decidiu fazer Agronomia.  

 

Por ter somente o curso de Agronomia aqui né, pela FAMESF, era a única 

faculdade na época, aqui na cidade de Juazeiro. Tentei outro vestibular, na área 

mesmo de exatas, de Arquitetura, não passei em Salvador e retornei para minha 

cidade e decidi fazer Agronomia (Flora, 30/01/2014). 
 

 Outro fator que Flora destacou como importante para sua escolha pelo curso de 

Agronomia foi o incentivo de algumas amigas que estavam na FAMESF e que 

declaravam ser um bom curso.  

 

Eu tinha amigas que estavam fazendo o curso. Depois que eu retornei, por não 

ter passado no primeiro vestibular, elas me incentivaram muito. “Porque o 

curso é muito bom, você está preparada, se preparou para fazer o vestibular... e 

você vai passar, você vai gostar!”. E aí, eu me animei e fiz.... (Flora, 

30/01/2014). 
 

 Flora disse-nos que seus pais apoiaram a sua decisão pelo curso de Agronomia, 

especialmente seu pai que já possuía uma fazenda em Afrânio, município brasileiro no 

extremo oeste do estado de Pernambuco. 

Seu pai já vislumbrava a possibilidade de Flora colocar em prática o 

conhecimento adquirido no curso de Agronomia da FAMESF, na fazenda da família. 

 

Meu pai dava muito incentivo para a gente fazer também. Principalmente essa 

área de Agronomia, por termos uma fazenda na época, aqui pertinho, em 

Afrânio. E ele sempre citava: “façam Agronomia, porque depois vocês vão 

tomar a frente, é quem vão tocar o bonde pra frente... tem essa propriedade que 

fica meio abandonada e tal, e vocês terão onde levar o próprio conhecimento 

do curso para a vida real” (Flora, 30/01/2014). 

 

 Flora disse-nos que devido à dificuldade de se obter água na região, a principal 

atividade desenvolvida por seu pai na fazenda em Afrânio era a pecuária.  

 

Ele gostava muito também... Era mais assim, gado, pecuária né.... Lá na 

propriedade não tinha água, era mais açude, tinham muitas dificuldades..., mas 

ele sempre estava melhorando as aguadas da propriedade para a cultura de 

sequeiro. Tanto é que ele tomou empréstimo no banco para fazer um projeto 

com pecuária, comprar gado e criar... (Flora, 30/01/2014). 
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 Hortênsia, da turma de 1977, também nos disse que sua primeira opção não era 

Agronomia. Novamente, pelos mesmos motivos de outras famesfianas, a situação 

financeira e a dificuldade de se manter em outra cidade, levaram-na a optar pela 

FAMESF. Hortênsia declarou que chegou a tentar vestibular na cidade de Salvador-BA, 

mas que não teria como manter seus estudos e, por isso, desistiu. 

Hortênsia tinha duas opções na época: a FAMESF, em Juazeiro ou a FFPP, em 

Petrolina. Mas ela não pretendia ser professora. Disse-nos inclusive que se via capaz de 

ingressar em um curso “mais difícil” pelo potencial que acreditava possuir. Além disso, 

Hortência já estava habilitada para ministrar aulas no primeiro grau, por ter concluído o 

curso de formação de professores.  

 

Eu queria fazer medicina e na época a minha família teve uns problemas 

financeiros. Eu ainda fui fazer o vestibular em Salvador, mas eu não tinha 

como ficar em salvador para estudar. Então, tive que fazer uma opção. Aqui 

tinha a faculdade de Agronomia e a faculdade de formação de professores com 

alguns cursos para essa área.... Eu não queria ser professora porque eu me via 

com potencial que poderia ser bem mais aproveitado em uma área mais em um 

curso mais difícil. Eu não tinha muito interessa nos cursos da área de formação 

de professores embora, na época, eu já fosse professora de primeiro grau 

(Hortênsia, 30/03/2014). 
 

 Os pais de Hortênsia não tinham qualquer relação com o campo. Eram formados 

em Letras pela FFPP e exerciam a profissão de professor.  

 Gardênia, da turma de 1983, apresentou-nos dois motivos para o seu ingresso na 

FAMESF. O fato de seus avós serem agricultores, teriam lhe permitido passar boa parte 

de sua infância no campo, ajudando-os a, por exemplo, tirar leite das vacas. Além disso, 

Gardênia declarou que amava a natureza e, que na sua família, um primo e um tio já 

eram agrônomos, fator que ela acredita ter lhe influenciado ainda mais. 

 Porém, o principal motivo que Gardênia nos apresentou para justificar seu 

ingresso na FAMESF foi a “facilidade”. Segundo ela, seus pais não tinham condições 

financeiras para mantê-la em outra cidade afim de estudar, mas que, ainda com 

dificuldade, Gardênia chegou a mudar-se para Salvador, iniciando o curso de 

Secretariado Executivo na Universidade Católica, onde passou 6 meses até desistir do 

curso.  

Depois disso, Gardênia ainda chegou a cursar um semestre de Nutrição na 

Universidade Federal de Pernambuco, em Recife. Mas disse-nos ter desejado retornar a 
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sua casa, pois preferia estar próximo de seus pais. Ao retornar, Gardênia submeteu-se ao 

vestibular da FAMESF e foi aprovada, evento relembrado por ela como “maravilhoso”.  

 

A primeira coisa que me influenciou foi porque os meus avós eram agricultores 

agropecuaristas, minha infância era sempre na roça. Eu ajudava o meu avô a 

tirar leite da vaca, caminhava muito no meio do campo, eu amava a natureza. 

Um primo meu também fazia Agronomia e se formou lá na FAMESF, tenho 

outro tio que também tinha feito Agronomia então eu tinha uma influência 

muito grande. Mas o mais determinante para eu fazer Agronomia foi a 

facilidade. Os meus pais não tinham uma condição financeira boa que me 

possibilitasse estudar fora. Mas mesmo assim eu ainda fui para salvador, 

comecei o curso de secretariado executivo na católica, mas com 6 meses eu 

larguei. Depois fiz quase 1 semestre de nutrição na universidade federal de 

Recife mas senti aquele desejo de voltar para casa, ficar ao lado dos meus pais, 

da região, pois tudo que eu gostava de fazer estava aqui. Então eu decidi fazer 

o vestibular para Agronomia, fui classificada e graças a deus entrei na 

faculdade. Foi maravilhoso a turma, foi uma alegria muito grande e o que me 

ajudou mais ainda é porque eu tive a certeza do que eu estava fazendo, que 

iriam gostar daquilo que eu tinha ingressado (Gardênia, 31/03/2014). 
 

 Gardênia declarou que teve total apoio de sua família, especialmente de seus 

pais que desejavam ficar próximos a ela. Além disso, acrescentou ter recebido apoio e 

incentivo de seus amigos que tinham consciência do quanto ela se identificava com a 

natureza.  

 

Eles gostaram da ideia, principalmente porque eu iria ficar aqui. Eu tinha um 

tio que trabalhava no INCRA, já era formado, outro também que já trabalhava 

no INCRA, já tinha se formado. Havia um apoio muito grande também dos 

amigos, de todos, até por conta da minha identificação com as coisas da 

natureza (Gardênia, 31/03/2014). 
 

Segundo Gardênia, a expectativa de emprego na área era grande, principalmente 

através de concurso público, pois, de acordo com ela, admissão de engenheiras 

agrônomas em empresas particulares, era praticamente impossível. 

 

 Havia uma expectativa de emprego, havia essa oferta. Empresas particulares 

que admitissem mulheres naquela época, era muito raro. Mas ainda assim o 

governo estava aberto a concursos, e por aí eu ingressei (Gardênia, 

31/03/2014). 
 

 Assim, percebemos que embora as mulheres, ainda que em menor número, 

estivessem ingressando na carreira agronômica nas empresas privadas, elas eram, 

praticamente, invisíveis. 
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 Deste modo, tomando Abramo (2007) como referência, percebemos que em 

regra, a mulher é detentora de uma imagem associada à família, a esposa e dona de casa, 

ou seja, está sempre na base – e projetando sua sombra sobre a imagem de uma mulher 

trabalhadora (ABRAMO, 2007, p. 61). 

Dessa maneira, os estereótipos construídos ao longo do tempo só contribuem 

para a geração de desigualdades nos espaços de trabalho, se expressando na proibição 

implícita de mulheres como ocupantes de um lugar legítimo em espaços que seriam 

masculinos.  

 Para Lombardi (2006), a engenharia exige muitas vezes a presença de 

profissionais em áreas de risco, frequentemente consideradas insalubres. Por esse 

motivo, predomina o discurso de que para as mulheres, o acesso a esses espaços é 

difícil, quando não impossível. Especialmente por falta de alojamento e sanitários 

adequados, trabalho sujo e pesado, exposição ao calor e necessidade de realizar viagens 

constantes que se distanciam do estereótipo socialmente construído sobre qual seria o 

verdadeiro papel da mulher. 

 Ao compreendermos o âmbito cultural e social em que essas mulheres se 

inseriram antes do ingresso na Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco, 

percebemos o quanto os aspectos relacionados a infância e a família são capazes de 

influenciar diretamente suas escolhas na vida adulta, especialmente profissionais.  

 Assim, com o objetivo de avaliar a participação das mulheres na FAMESF, 

estaremos atentos a percepção que essas alunas tinham de si mesmas, especialmente ao 

que significava ser Engenheira Agrônoma naquele período, a maneira como elas se 

relacionaram com os outros estudantes do curso e com os professores e como se deu a 

sua atuação dentro da instituição. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

“NÓS SOMOS FAMESF!”: TRAJETÓRIA DAS ESTUDANTES DURANTE O 

CURSO 

 

 

“No mesmo patamar que o homem esteve 

eu estive e estou até hoje. Agora isso, me 

ajudou a ser um pouco diferente. Eu sou 

diferente, eu sou diferente! ” (Margarida, 

26/08/2014) 
Nós somos Famesf! Quando eu cheguei lá 

que era negócio de Uneb. Eu não me formei 

na Uneb! (Acácia, 30/07/2014) 
 

 

Pretendemos neste capítulo resgatar a trajetória das engenheiras agrônomas, 

formadas na Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco, no período estudado, 

observando a percepção que tinham de si mesmas e das pessoas com quem 

relacionaram-se no curso. Além disso, avaliamos a sua participação dentro da 

instituição, incluindo o relacionamento com outros alunos e com os professores. 

É preciso frisar que a história das famesfianas ao longo das narrativas não se 

constitui, dentro de todos os desafios, estranhamentos e disparidades de pessoas que 

estavam na FAMESF, mas que eram da FAMESF. Noutros termos, a história da 

FAMESF relatada nos capítulos anteriores sobre sua implantação e manutenção também 

é incorporada como parte de sua identidade. Um dos aspectos mais interessantes que 

sobressai nas entrevistas é algo comum a todas as pessoas egressas da FAMESF até os 

anos 1980, qual seja, identificar-se como egressos da Faculdade e não da Universidade. 

 Um dos principais desafios vigentes na pesquisa histórica: conseguir estabelecer 

uma certa lógica às fontes que, comumente, encontram-se esfaceladas. Em respeito a 

isso, Jane Almeida (1998) declara que produzir conhecimento histórico é: 

 

Como construir retalhos de panos de várias e diversas tonalidades, como 

lembro que fazia minha mãe, até chegar aquela essência do mais puro 

artesanato do místico que deslumbrava pela sua simplicidade e ia enfeitas 

mesas e camas com uma beleza surgida. Os retalhos eram de diversos 

tamanhos, cores, texturas, quase sempre não combinavam entre si e era 

necessário um primoroso trabalho de paciência para conseguir harmonizá-los. 
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Alguns se perdiam na confusão do quarto de costura, outros se esgarçavam ou 

se esfacelavam ao serem manuseados, outros ainda destoavam do conjunto e 

havia que se pensar demoradamente em como contá-los para que pudessem ser 

de alguma utilidade (ALMEIDA, 1998, p. 105) 

 

Assim sendo, o compromisso aqui firmado, foi de contextualizar o que se 

encontrava aparentemente fragmentado nas entrevistas das engenheiras agrônomas 

selecionadas, bem como nas diversas fontes escritas acessadas, que contribuíram como 

elementos indispensáveis nesta formação reflexiva. Cada fragmento de memória, 

presente nas fontes orais, nos permitiu aproximarmos do que foi a trajetória dessas 

personagens, levando em consideração seus desejos no momento em que se tornaram 

engenheiras agrônomas e no curso de suas vidas. 

Levando em consideração as diferentes particularidades dos indivíduos, cada 

qual com suas especificidades, verificamos, através do discurso das famesfianas, que 

existem elementos que fazem parte de um núcleo comum em seus caminhos, enquanto 

mulheres e enquanto famesfianas, fazendo-as engenheiras agrônomas de uma época, 

capazes de expor percepções, impressões, opiniões e ideias muito próximas na vida 

particular e profissional. 

Consideramos que a identidade de gênero - e de famesfianas - das pessoas 

colaboradoras são processos integrados, e que se faz na relação entre a maneira como 

dizem que elas são e aquilo que elas próprias pensam sobre si mesmas. Assim, fizemos 

o exercício de “ouvir” das próprias famesfianas, as coisas que povoavam o seu 

imaginário nos diversos campos de suas vidas. 

 Através dos “retratos” construídos por elas sobre si, sobressaem as qualidades, 

na perspectiva das ex-alunas, que a mulher possuía ou deveria possuir em relação aos 

homens do mesmo curso. Entre os atributos necessários à “sobrevivência”, destacados 

frequentemente, apareceram a capacidade de superação, a necessidade de demonstrar 

superioridade em relação ao coeficiente de rendimento dentro da faculdade, a paciência, 

o equilíbrio e a amizade.  

 Vale lembrar que as imagens construídas pelas famesfianas de si carregam 

marcas que foram deixadas pela influência da cultura. Neste caso, procuramos observar 

como as futuras engenheiras agrônomas se portaram diante dos outros na Faculdade. 

 Tomando como pressuposto que as imagens que elas faziam de si, eram fruto do 

que aprenderam na sociedade e na escola, já relatados no capítulo anterior, e que 

influenciaram na sua vida pessoal e profissional, como são também uma reconstrução 
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do passado a partir de uma posição no momento em que a entrevista é produzida, 

mediada pelo seu protagonismo no processo. 

 Consideramos importante, antes de iniciar a reconstituição das relações 

estabelecidas na FAMESF, traçarmos uma discussão de como se dá o processo de 

formação de identidade, levando em consideração a questão de gênero.  

 

 

3.1. Relações de Gênero: Aspectos Conceituais 

 

 

 Falar em relações de poder na Agronomia nos remete a entender, também, o que 

a literatura feminista atual define como relações de gênero. A palavra gênero foi 

inicialmente utilizada entre as feministas americanas com a finalidade de demonstrar o 

caráter social das diferenças entre os sexos, e assim dar visibilidade a impropriedade de 

relacioná-las com o aspecto biológico. Ainda com o intuito de clarificar algumas 

questões historicamente estabelecidas, de acordo com Elizete Passos (2012), pretendia-

se expor que os estudos a respeito das relações entre os sexos não seriam aceitáveis de 

maneira essencialista e sim relacional, ou seja: 

 

[....] Estudar o sexo feminino exigia não perder de vista sua articulação com as 

questões acerca do sexo masculino e vice-versa. Isso porque as mulheres não 

estão desarticuladas do mundo maior e entendê-las só é possível na sua relação 

com o todo histórico social, incluindo aí o homem (PASSOS, 2012, p. 42). 
 

 Buscava-se descobrir a dimensão dos papéis sociais e os ícones que cercam a 

sexualidade nas sociedades, a fim de entender o seu seguimento político e seus 

resultados para a conservação e transformação da ordem social. Visto que partem do 

princípio que: 

 

[...] os estudos das questões feministas não têm um fim em si mesmo, ao 

contrário, além de possibilitarem entender as construções ideológicas que 

definem papéis e status para homens e mulheres, abrem possibilidades para o 

entendimento de outras formas de desigualdades como as relacionadas às 

classes e raça, entre outros (Idem). 
  

 Deste modo, segundo Joan Scott (1989), a palavra gênero é utilizada nos estudos 

feministas como “uma maneira de referir-se à organização social da relação entre os 
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sexos” (SCOTT, 1989, p. 3), em razão de ser ele “um elemento constitutivo das relações 

sociais [...] e uma forma primeira de significar as relações de poder” (Ibidem, p. 14).  

Usualmente, ele é empregado como sinônimo da palavra mulher, todavia, com 

menor carga valorativa, ou seja, é uma palavra mais imparcial e pertinente aos estudos 

científicos. Estudos que, segundo Scott, precisam seguir uma “perspectiva sintética que 

possa explicar as continuidades e as descontinuidades e dar conta das desigualdades 

persistentes, mas também das experiências sociais diferentes” (Ibidem, p. 3). 

Assim, na visão de Scott, gênero é um sistema de relações de poder baseadas 

num conjunto de qualidades, papéis, identidades e comportamentos opostos atribuídos a 

homens e mulheres. O sexo é determinado pela natureza, enquanto que o gênero é 

construído a partir de um contexto social, econômico e político podendo sofrer, 

portanto, variações e mutações ao longo da sua história.  

Reforçando as ideias acima, Cabral e Díaz (1998) argumentam que Sexo se 

refere às características biológicas de homens ou mulheres e Gênero refere-se às 

relações sociais de poder entre homens e mulheres: 

 

Sexo refere-se [...] às características específicas dos aparelhos reprodutores 

femininos e masculinos, ao seu funcionamento e aos caracteres sexuais 

secundários decorrentes dos hormônios. Gênero é resultado de uma construção 

social do papel do homem e da mulher a partir das diferenças sexuais. 

(CABRAL, F.; DÍAZ, M, 1998, p. 1) 
 

 Optamos por definir brevemente o conceito de gênero, pois entendemos que este 

nos permite compreender as relações sociais a partir das representações e das práticas 

desenvolvidas entre as pessoas, sejam homens ou mulheres, e os juízos de valor ou a 

forma como as pessoas pensam sobre as outras partindo da anatomia sexual. E são essas 

imagens que determinam diversas vezes: 

 
[...] estereótipos ou ideias sobre indivíduos, grupos ou objetos, que impõe um 

padrão fixo, invariável e que nega diferenças individuais e culturais; manifesta-

se através de julgamentos, sentimentos ou imagens preconceituosas. Por 

exemplo: homem forte, mulher frágil. (ABREU, J, ANDRADE, T,) 
 

 Dessa maneira, a apropriação cultural que se faz de gênero desde épocas 

remotas, o “homem forte” e a “mulher frágil”, estão frequentemente associadas a um 

modelo de sociedade construído a partir da autoridade paterna e da supremacia da figura 

masculina. Tal fenômeno tem alimentado o androcentrismo, ou seja, visão de mundo 
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onde se valoriza o ponto de vista masculino, colocando a visão do homem como o 

centro, como uma norma a ser seguida. (SOUSA & CARVALHO, 2003)  

 Vale lembrar que, por ser uma construção social, cultural e econômica, os pais 

influenciam diretamente na construção da imagem associada ao ser masculino e 

feminino. As meninas são frequentemente incentivadas a serem passivas, sensíveis, 

frágeis, dependentes e todos os brinquedos e jogos infantis reforçam o seu papel de mãe 

e dona de casa. Enquanto que os meninos brincam em espaços abertos, na rua, jogam 

bola, brincam de carrinho, de guerra, etc. Ou seja, desde pequenos eles se dão conta que 

pertencem ao grupo que tem poder. (CABRAL, F.; DÍAZ, M, 1998) 

 Neste sentido diversos mecanismos de identificação foram sendo utilizados com 

a finalidade de “produzir” o homem e a mulher. Segundo Antônio Cruz (2000): “Estes 

deverão se adequar aos comportamentos que lhes são permitidos, a fim de que possam 

gozar do status de “normalidade” que sua condição de sexo lhe permite”. (CRUZ, 2000, 

p. 100) 

 As relações de gênero são produto de um processo pedagógico que se inicia no 

momento do nascimento, quando a família começa a preparar o enxoval de acordo com 

o sexo, e continua ao longo de toda a vida, reforçando a desigualdade entre homens e 

mulheres em diversas áreas da vida. (CABRAL, F.; DÍAZ, M. 1998) 

 No campo profissional, essas diferenças se manifestam no momento em que 

homens e mulheres são condicionados a optar por carreiras que mais se adequam a sua 

condição “natural”. André Dias (2002) identifica que inúmeras pesquisas apontam como 

redutos femininos “os cursos de serviço social, nutrição, enfermagem, pedagogia, 

psicologia, letras e história” (DIAS, 2002, p. 126) e como redutos masculinos “cursos 

como as engenharias, física, matemática, Agronomia, veterinária, economia e direito, 

dentre outros” (Idem). 

 Dias observa que uma das explicações mais comuns apresentadas pela literatura 

para a grande concentração de mulheres universitárias em cursos caracterizados como 

femininos, busca no ensino médio algumas das raízes do problema. Ao avaliar um 

estudo sobre a distribuição de homens e mulheres pelas inúmeras modalidades de 

ensino do 2º grau no período de 1955-1970, observou-se que o desequilíbrio encontrado 

expressava a existência de mecanismos seletivos que atuavam em relação ao sexo dos 

alunos somando-se a outros de natureza econômica.  
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As mulheres geralmente estavam submetidas a obstáculos de natureza 

psicossocial, constituídos pelos valores e estereótipos relativos ao papel social 

da mulher, veiculados sutil ou ostensivamente pela família, pelos meios de 

comunicação e por outros grupos de referência, que eram reforçados pelo 

sistema escolar. (Ibidem, p. 127) 
 

 Por outro lado, verificamos que, embora a presença das mulheres na Faculdade 

de Agronomia do Médio São Francisco seja quantitativamente inferior ao número de 

homens, reforçando as ideias acima, a sua presença já apresenta índices de mudança, 

quando lembramos que em determinados momentos da história, as mulheres sequer 

ingressavam neste curso, permanecendo assim até a década de 1930, como verificado 

por Graciela Oliver (2009): “Consultando a literatura sobre o ensino superior de 

agricultura brasileira, nota-se que não há nenhuma menção sobre o ingresso de mulheres 

na carreira, durante o período inicial até a década de 1930” (OLIVER, 2009, p. 231).  

 Assim, observaremos a seguir como se deu a presença das mulheres na 

FAMESF, evidenciando as percepções que as engenheiras agrônomas tinham de si 

mesmas, dos colegas, dos professores, do curso, das aulas. Em suma, do cotidiano e das 

relações sociais traçadas na Faculdade, tendo em vista sua posição de integrantes de um 

grupo quantitativamente minoritário em relação ao número de homens do mesmo curso. 

 

 

3.2. A presença das mulheres nos cursos de Agronomia: “Nós somos FAMESF!” 

 

 

 Tomando Graciela Oliver (2009) como referência, observa-se que a relativa 

ausência das mulheres no ensino superior de agricultura brasileiro, se dá não apenas até 

a década de 30 como mencionado anteriormente. Tal característica é marcante no 

período posterior a esta data e até 1950: “Nos registros do corpo discente da EAB, da 

ENA e da ESALQ, encontrei apenas vinte e uma mulheres, formadas como agrônomas 

ou engenheiras agrônomas, entre os 2.082 registros analisados” (OLIVER, 2009, p. 

231). De acordo com Oliver, destas vinte e uma, dez formaram-se na ESALQ, nove na 

ENA e duas na EAB.  

Sobre a escola de Viçosa, um dado surpreendente é revelado. Apesar de todo 

“incentivo” existente na região, apenas em 1961 uma mulher conclui o curso de 
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engenharia agrícola, ou seja, um ano antes do início das aulas na recém-criada 

Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco. 

 Analisando um documento organizado pelo Conselho Federal de Engenharia. 

Arquitetura e Agronomia (Confesa), Oliver destaca uma homenagem destinada às 

“pioneiras” formadas em diferentes cursos de 1917 a 1951, sendo quatro engenheiras 

agrônomas. Oliver identifica, segundo as estatísticas apontadas na pesquisa, que embora 

os engenheiros agrônomos apresentem uma distribuição menos concentrada no país, se 

comparado a outros profissionais do Conselho ao longo do século XX, as mulheres 

sempre foram minoria, preferindo outros cursos como os de Arquitetura e Engenharia 

Química (OLIVER, 2009, p. 231). Entre as pioneiras, Oliver identificou através da 

documentação três formadas pela ESALQ, e outra, formada pela Escola Superior de 

Agricultura de Lavras em 1951 (CONFEA, 1999, p. 47 apud OLIVER, 2009, p. 232). 

 Na conjuntura da profissão, segundo a autora, predominantemente masculino, o 

primeiro elemento feminino antes de 1930: “[…] É a imagem de Ceres nos quadros de 

formatura, bem como as referências escritas à própria escola como uma figura 

feminina” (OLIVER, 2009, p. 232) Ao trabalhar com essas imagens e representações, 

Oliver procurou compreender o contexto da época quanto ao papel da mulher na 

sociedade brasileira e na atividade científica. Nessa conjuntura, Oliver percebe que: 

“[…] As interpretações dessas imagens e representações auxiliam na compreensão do 

imaginário social da época e na construção de um significado sobre a ciência e da 

“Agronomia” (Idem). 

 Utilizando Londa Schiebinger (2001) como referência, Oliver observa que a 

partir do século XIX, a representação da ciência como uma figura feminina apresenta-se 

“como uma permanência rara na iconografia científica e distanciada do significado 

neoplatônico, que atribuía à imagem feminina uma realidade superior” (Idem). Essa 

imagem deixou de significar a junção entre elementos diferentes “o feminino e o 

masculino, ação e especulação, o divino e o humano, servindo de guia para homens e, 

por vezes, também mulheres até a verdade (Idem). 

 Através da análise do documento intitulado “Relação dos Engenheiros 

Agrônomos formados nesta Faculdade”, que vai desde o ano da primeira turma formada 

em 1965 até 1983, disponibilizado pela Secretaria do curso de Engenharia Agronômica 

do Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais (DTCS) da Universidade do Estado 

da Bahia (UNEB), em Juazeiro, observamos que embora as mulheres estivessem 
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presentes no curso de Agronomia da FAMESF, elas representavam um número 

quantitativamente menor no quadro geral de estudantes se comparado ao número de 

homens. 

 

Tabela 4: Lista dos engenheiros agrônomos formados na Famesf.
 14

 

 

Lista dos Engenheiros Agrônomos formados na Famesf 

Ano 

 

Total de Mulheres 

concluintes 

Total de concluintes 

1965 – 1ª Turma Pioneira 1 25 

1966 2 27 

1967 1 23 

1968 0 22 

1969 3 30 

1970 0 15 

1971 2 15 

1972 2 43 

1973 6 45 

1974 11 53 

1975 5 45 

1976 5 58 

1977 11 55 

1978 10 45 

1979 11 49 

1980 7 48 

1981 6 47 

1982 8 40 

1983 7 50 

TOTAL= 19 Turmas TOTAL= 98 mulheres TOTAL= 735 homens 

 

 De acordo com o levantamento realizado percebe-se que entre 1965 e 1972 o 

número de mulheres formadas no curso oscila entre um e três. Porém nos anos de 1968 

e 1970 não houve nenhum registro. Em 1973 este número sobe para seis formandas e no 

ano seguinte, 1974, pela primeira vez, este número alcança um recorde de 11 

                                                           
14FAMESF. Lista dos Engenheiros Agrônomos formados na Famesf. Arquivo morto da UNEB, Campus III, 
Juazeiro, sem data. 
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formandas. Assim, de 1974 a 1983 este número se mantém oscilando entre cinco e onze 

formandas ao ano.  

Vale destacar, que a oferta de vagas disponibilizadas pela Faculdade de 

Agronomia do Médio São Francisco também aumentou com o tempo. Assim, 

acreditamos que a maior presença das mulheres no curso pode ter se dado pela maior 

oferta de vagas.  

Porém, os relatos das famesfianas (principalmente as diplomadas na década de 

1970) também demonstram que, o fato de outras mulheres, especialmente conhecidas, 

amigas ou familiares, terem ingressado no curso, as teria encorajado a disputar uma 

vaga no vestibular.  

Flora, por exemplo, disse-nos que não tinha muito conhecimento sobre o curso 

de Agronomia, mas que teria sido motivada a ingressar na Faculdade através de 

comentários positivos de uma amiga que já estava cursando:  

 

Eu não tinha muito conhecimento sobre o curso não. Eu tinha uma amiga que 

estava cursando. Então, como eu não tinha conseguido passar no vestibular de 

arquitetura de outra cidade, eu retornei e ela me incentivou dizendo “você está 

preparada, você vai passar, vai gostar! ” Então, eu me animei e fiz (Flora, 

30/01/2014). 
 

Gardênia indica seus tios como principais incentivadores, especialmente por já 

serem formados em Agronomia e trabalharem no Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária – INCRA: “ eu tinha um tio que trabalhava no INCRA e já era 

formado e outro também que já trabalhava no INCRA e já tinha se formado” (Gardênia, 

31/03/2014). 

Além disso, embora muitas identificassem o curso como predominantemente 

“masculino” elas apontavam não só a região do Vale do São Francisco, mas o país 

como promissor na área de Agronomia, especialmente pela pouca oferta de cursos 

superiores nesta área, fato que é colocado pelas ex-alunas: 

 

[...] via-se o curso como promissor não só na região, falava-se no Brasil. Visto 

que a Escola tinha muitos migrantes. Tinham poucas escolas de Agronomia e 

as duas eram do governo, não podiam ter duas universidades em um estado. 

Naquela época só tinha a federal e tinha a estadual. Mas, hoje não. Com os 

programas do governo a interiorização da universidade... [...] (Acácia, 

30/07/2014).  
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[...] a Faculdade de Agronomia foi “carro chefe” formando profissionais para 

exercer a profissão de agrônomo não só nessa região. Teve muita gente que foi 

para outros lugares também” (Hortênsia, 30/03/2014). 

 

Havia uma expectativa de emprego, havia essa oferta. E mesmo nas empresas 

particulares que não admitissem mulheres naquela época, ainda assim o 

governo estava aberto a concursos, e por aí eu ingressei (Gardênia, 

31/03/2014). 
 

Muitas vislumbravam o início da vida profissional através de um concurso 

público, já que pela via privada elas relataram ser “mais difícil” para as mulheres:  

 

[...] sabíamos que na primeira turma só teve uma mulher, que nas outras turmas 

duas [...] mas sabíamos também que elas tinham dificuldades de arrumar 

emprego. Mas eu nunca temi porque eu acho que o preparo é que nos leva para 

o mercado de trabalho. Agora, que Agronomia emprega mais homens do que 

mulheres, sim. (Acácia, 30/07/2014).  
  

Acácia disse-nos que seu primeiro emprego efetivo foi viabilizado através de 

concurso público prestado para o Ministério da Agricultura, onde ela permaneceu 

durante 21 anos até aposentar-se: “Eu tinha feito um concurso para o ministério da 

agricultura. Fiquei classificada em 14º lugar e o primeiro lote de profissionais que foram 

convocados foram 14. Então, eu já fui na primeira remessa para trabalhar” (Acácia, 

30/07/2014).  

 Porém, antes de ser aprovada em concurso público, Acácia trabalhou 

temporariamente, durante um ano, na também pública, Companhia Hidroelétrica do São 

Francisco – CHESF. O seu ingresso na CHESF foi identificado por ela como um ato de 

“ousadia”: [...] no meu primeiro emprego como agrônoma, eu fui trabalhar em uma 

equipe de 15, a única mulher era eu. Eu fui para a Chesf, em um assentamento 

populacional na borda do lago. Tem que ousar mesmo! ” (Idem). 

 O ato de “ousadia” ao qual Acácia se refere, deve-se ao fato de ela representar a 

única mulher em uma equipe de 15 engenheiros agrônomos. O fato de ser a minoria não 

só na Faculdade, mas também no ambiente de trabalho, foi destacado inúmeras vezes 

pelas famesfianas nas entrevistas. Com a diferença de que para uma geração podia haver 

uma socialização com um pequeno grupo de mulheres fazendo o curso. Enquanto que 

depois da FAMESF a tendência predominante era ser a única mulher no ambiente de 

trabalho. 

Até o presente momento, percebemos que, a presença das mulheres na FAMESF 

não se deu de forma quantitativamente expressiva em relação ao número de homens 
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formados na mesma instituição. Porém, através das entrevistas realizadas com as ex-

estudantes do curso, percebemos que ser a “minoria” não significou um problema para 

elas para fazer o curso, conforme as suas memórias.  

 Buscamos observar como se deu a presença e a atuação das “famesfianas” na 

Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco entre 1965 a 1983. Assim, avaliamos 

a percepção que as ex-alunas tinham de si mesmas e das pessoas com quem se 

relacionaram durante o curso, especialmente os colegas do sexo oposto. Também 

buscamos contextualizar a maneira como as alunas relacionaram-se com os professores, 

especialmente do sexo masculino, que representaram a maioria durante muito tempo no 

curso, quando não os únicos. Um momento privilegiado para apreender as relações 

sociais entre homens e mulheres pode ser problematizada no que tange à a atuação das 

alunas nas aulas. Nas aulas teóricas e, principalmente nas aulas práticas, onde elas 

precisavam executar tarefas historicamente associadas ao masculino.  

 

 

3.3. A relação com os alunos 

 

 

O Cotidiano 

 

 

Ao falar sobre a relação estabelecida com os colegas da Faculdade de 

Agronomia do Médio São Francisco, Gardênia indica a possibilidade de pensar a 

inserção da mulher nos cursos de Agronomia em duas faces complementares e 

contraditórias. A admiração e cavalheirismo num contexto de “dificuldades”. 

 

Com relação aos colegas... A gente se sentia até rainha. As minhas colegas e eu 

recebemos os colegas com muito respeito e com muita admiração, porque não 

era fácil para as mulheres estar investindo numa carreira dessa, onde a maioria 

era de homens (Gardênia, 31/03/2014). 
  

Ainda que Gardênia expresse “sentir-se como uma rainha em meio aos colegas”, 

torna-se evidente em seu discurso que, ser agrônoma, naquele momento, não era uma 

tarefa “fácil”. Este tipo de discurso coloca o quanto as mulheres, em meio a uma espécie 

de valorização, ainda tinham que transitar em uma sociedade machista e paternalista 
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onde o homem é colocado como aquele que dá assistência à mulher: “Sempre me 

protegeram, pois tinham uma boa relação com meus pais, a maioria dos meus colegas. 

Então, sempre me protegeram muito” (Açucena, 31/07/2014).   

As famesfianas relataram, geralmente, de maneira positiva que se sentiam 

protegidas e “bem cuidadas” pelos colegas de curso. Gardênia, por exemplo, encara o 

fato de “tratar os colegas com muito respeito e admiração” como algo necessário às 

mulheres. Ainda que não seja o centro das suas narrativas, elas retomam com clareza 

que eram um grupo quantitativamente inferior ao dos homens no curso. Assim, manter 

uma boa relação com os homens era fundamental para se inserir naquele meio social.  

 Para compreendermos os papéis sociais atribuídos às mulheres, é importante 

historicizarmos sobre a inserção destas na organização familiar, estruturada sob os 

moldes do patriarcalismo, que impunham normas ainda influentes e mesmo 

determinantes até os dias de hoje.  

 De acordo com Lianzi Silva (2009), na sociedade patriarcal, especialmente no 

período do Brasil Colônia, às mulheres destinavam-se à obediência e a procriação: 

 

Eram “boas” esposas e “boas” mães, e pertenciam ao espaço doméstico. 

Através da imagem de fragilidade física da mulher construiu-se que a sua 

natureza era inferior ao homem. Ela estaria propensa à passividade, à 

submissão, à docilidade, à meiguice e à clareza dos sentimentos (SILVA, 2009, 

p. 28). 

 

 Desse modo, observa-se que na sociedade patriarcal a mulher deveria 

representar um exemplo da moral e dos bons costumes. Através da construção das 

diferenças entre homens e mulheres, os conceitos de dominação e fragilidade são 

reforçados, além de revelar uma visão moralista.  

 Novamente o mesmo discurso é apresentado. Desta vez, por Acácia e Flora: 

 

Nos sentíamos cortejadas, protegidas, amigas. Muitos colegas foram para 

universidade, muitos estão fora do país fazendo trabalhos belíssimos. Nós nos 

encontramos com frequência. Eu tenho dois colegas homens que casaram e eu 

os considero meus irmãos. Frequentam minha casa, frequentam a casa de 

outras pessoas também [...]. Fico feliz com o avanço dos seus filhos. Nasceram 

muitas amizades (Acácia, 30/07/2014). 

[...], mas eu sempre senti proteção, me senti protegida, porque eu só encontrava 

pessoas boas que protegiam, elogiavam e davam força, até elogiavam! (Flora, 

30/01/2014). 
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 Estas relações de cortesia e proteção não se davam sem dificuldades. 

Perguntamos a Rosa como suas colegas de classe relacionavam-se com os rapazes do 

curso. Prontamente Rosa nos disse que algumas colegas se incomodavam com 

determinados tipos de brincadeiras que aconteciam entre os próprios rapazes e, por isso, 

elas preferiam ir em um carro particular para a Faculdade, dispensando o ônibus que 

realizava o transporte dos alunos, batizado incialmente de “Belo Antônio” baseado em 

um filme ítalo-francês da década de 1960 de Vitaliano Brancati, recebendo na década de 

1970, um novo apelido, desta vez, “Bororó”.15 

 

Figura 9: Ônibus da Universidade adquirido em 1965 pela Famesf para transportar alunos,  

professores e funcionários que residiam em Petrolina-PE e Juazeiro-BA. 

 

Fonte: Observatório de Estudos em Educação, Trabalho e Cultura/UNIVASF (Foto, dez./2010). 

                                                           
15O ônibus Mercedes Bens, modelo 66, foi adquirido pela instituição em 1965, por meio de recursos 
doados pela comunidade, para transportar alunos, professores e funcionários que residiam em 
Petrolina, Pernambuco, e Juazeiro, até à Famesf, em um período de desenvolvimento das duas cidades 
sertanejas. No mesmo ano da aquisição, os estudantes deram ao transporte o nome Belo Antônio 
baseado em um filme ítalo-francês da década de 1960 de Vitaliano Brancati. O apelido surgiu em uma 
viagem realizada pelos estudantes à cidade do Rio de Janeiro, inspirado na expressão “é bonito, mas não 
é de nada”. Disponível em: http://blogdodtcs.blogspot.com.br/2014/11/belo-antonio-bororo.html. 
Acesso em: 24/09/2015. 
 

http://blogdodtcs.blogspot.com.br/2014/11/belo-antonio-bororo.html
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 Por seu turno, Rosa disse que sempre recusava o convite de ir em carro 

particular, pois além de gostar do “movimento”, fazia parte do grupo e precisava se 

“encaixar” a ele. Assim, Rosa fazia uso do ônibus, ainda que isso significasse suportar, 

ignorando, determinados tipos de conversas ou brincadeiras que surgissem entre os 

colegas do sexo masculino.  

 

Por exemplo, essa minha amiga achava ruim quando ia no ônibus com os 

meninos porque os meninos faziam brincadeiras. Mas não era com a gente [...]. 

Eles conversavam, faziam uma brincadeira, contavam uma piada. Até que ela 

me disse: “Olha, eu já falei com meu pai para deixar um transporte, para deixar 

a gente lá [...] você vem aqui para minha casa, e aí a gente vai”. Vou nada [...] 

o bom é o movimento, vou nada (...) E eu não fui. Aí, eu disse a ela... “é aquela 

história, você está num grupo desse, só tem dois caminhos, ou você se encaixa, 

ou você não se encaixa. E como é que você faz para se encaixar? Você só vai 

ouvir o que lhe interessa. Quando a história lhe interessar aí você ri, dá a sua 

opinião [...]. Quando não lhe interessar, você ouve, e se acharem que você 

ouviu, você diz que não entendeu. Só tem esse caminho (Rosa, 22/09/2012). 

 

 Ao falar sobre o seu relacionamento com os alunos, Hortênsia afirma que 

estabeleceu uma relação tranquila com os colegas e que algumas vezes surgiam 

brincadeiras direcionadas a algum aluno, mas nada que lhe causasse desconforto: “Era 

tranquilo [...] Às vezes tinha uma brincadeira ou outra com relação a algum aluno, mas 

nada demais” (Hortênsia, 30/03/2014). 

 Outro aspecto relevante identificado nas entrevistas deve-se ao fato de que as 

famesfianas demonstravam a necessidade de ter melhores desempenhos dentro da 

Faculdade. E, muito provavelmente o faziam, como uma maneira de se sentirem 

inseridas naquele grupo essencialmente masculino e demonstrar que eram capacidades 

para desempenhar as mesmas tarefas.  

 Nos cursos de engenharia no Brasil, ainda que ao longo do século XX não 

tenham se elaborado interdições explícitas ou legais sobre o ingresso de mulheres, nas 

construções discursivas, elas são colocadas “ como devedoras de atributos [que] fazem 

com que se erga uma barreira subjetiva muito mais difícil de ser contestada e que gera 

muito menor resistência que gerariam proibições e interditos, pois justificada por 

histórias bem naturalizadas” (SARAIVA, 2008, p. 52). 

 Karla Saraiva conclui que muitas mulheres, para entrar nesse universo 

considerado masculino, acreditam que só podem obter os saberes, habilidades e 

comportamentos exigidos para o exercício da Agronomia através de um trabalho muito 
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mais penoso do que aquele dos homens. Vejamos como esta situação se desenrolou em 

Juazeiro. 

 

 

Exigência por melhor desempenho 

 

 

 Vários elementos, ao longo das falas, apontaram a necessidade constante das 

famesfianas demonstrarem “melhores rendimentos” no curso. Percebe-se que as ex-

alunas exigiam mais de si mesmas em relação ao desempenho. Gardênia, por exemplo, 

recorda acerca da admiração que procuravam estabelecer: “devido ao nosso empenho e 

também a capacidade intelectual que a gente mostrava, nós tínhamos as melhores notas. 

Então tudo isso impunha um certo respeito diante deles e admiração” (Gardênia, 

31/03/2014). Melhores notas não eram uma cobrança que recebessem de maneira 

explícita, porém a identificamos como um meio utilizado a fim de compensar qualquer 

tipo de atitude discriminatória no ambiente estudantil e de trabalho, na medida em que 

entre o enfrentamento explícito da discriminação, da brincadeira ou da piada, na 

condição de minoria, implicava no risco de não se “encaixar”. 

 Hortênsia indiretamente indica que ser “melhor” era uma estratégia para escapar 

da discriminação. Pode-se perceber uma perspectiva ativa, de si para o meio, na medida 

em que ela que se “coloca”. 

 

Conheci poucos colegas de sala que tivessem uma capacidade intelectual muito 

superior à minha. Talvez um ou dois. Sempre me coloquei entre os melhores e 

talvez por isso eu não tenho me sentido discriminada até porque você não pode 

se sentir tolhida naquilo que você quer fazer em função daquilo que você pensa 

que alguém vai pensar. Você tem que ter a oportunidade de exercer para você 

mostrar que é capaz. (Hortênsia, 30/03/2014). 
 

 Margarida também valoriza o bom desempenho na condição de mulher num 

contexto majoritariamente masculino. O fato de ser muitas vezes a única não lhes 

passou despercebido: “eu fui tão boa no curso de irrigação que fui a única mulher da 

minha escola a fazer o curso” (Margarida, 26/08/2014). 

 Mas mesmo nas ocasiões em que tinham bons desempenhos, não havia garantia 

da falta de resistências da parte dos colegas. Rosa, por exemplo, indica que não sofreu 

qualquer tipo de discriminação na FAMESF. Porém, quando seu rendimento era melhor 



94 

 

surgiam questionamentos do tipo: “por que a nota foi maior? ”: “(...) veja bem, na 

faculdade não teve nenhum preconceito. Apesar de que, no fundo, no fundo, quando sua 

nota era melhor, as veze surgia um: “por que?” Aí você já sabia o porquê, não é? 

Sempre tinha isso” (Rosa, 22/09/2012). Como situação que “sempre tinha” ou sempre 

ocorria, por um lado”, mas não verbalizar “o porquê”, por outro, deixando para nós a 

dedução do que ocorria, pode indicar como ainda hoje esta é uma situação difícil ou 

desconfortável de ser colocada. Mas enquanto a desigualdade das relações com os 

colegas sejam expostas de modo mais oblíquo, no que tange aos professores, mesmo 

quando há a prevalência da admiração e do reconhecimento, foi mais comum a 

lembrança explícita de situações “machistas”. 

 

 

3.4. A relação com os professores (as) 

 

 

A presença das mulheres no meio científico e tecnológico tem crescido muito 

nos últimos anos. Todavia este aumento tem se dado de maneira vagarosa e muitos 

fatores vem contribuindo, ao longo dos anos, para que elas não se interessem por 

determinadas carreiras. Segundo Lindamir Casagrande e Marilia Carvalho (2010), 

estudos vem apontando que dentre esses elementos, os de maior destaque são:  

 

[...] o pouco estímulo familiar, o tratamento diferenciado dado por professores 

que incentivam mais os meninos do que as meninas a se interessarem pela 

Matemática, a socialização diferenciadas de meninos e meninas, os interesses 

pessoais, dentre outros” (CASAGRANDE;CARVALHO, 2010, p. 2). 
 

A Matemática citada pelos autores não é nosso objeto de estudo. Porém, 

sabemos que esta disciplina, assim como muitas outras, foram associadas como 

“naturais” ao universo masculino e que os fatores acima mencionados podem 

influenciar isoladamente ou de maneira agrupada no rendimento escolar dos estudantes.  

Uma pesquisa realizada por Tabak (2003) que se propõe a avaliar a presença 

feminina nos cursos das áreas classificadas como exatas (Matemática, Física e Química) 

e das Engenharias, indica que as escolhas das mulheres para os cursos superiores estão 

mais relacionadas a carreiras nas quais não se use prioritariamente a matemática, 

incidindo essa escolha nas áreas humanas, ditas mais femininas, a exemplo do que citou 
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Margarida: “E, as mulheres eram realmente mais “variadas” para o curso, mais afeitas a 

área de ciências humanas do que em ciências tecnológicas (área agrícola, área de 

engenharia)” (Margarida, 26/08/2014). Assim, Margarida confirma as ideias de Tabak 

ao identificar as mulheres como mais afeitas a área de ciências humanas do que nas 

ciências tecnológicas. 

Para Juscelândia Vasconcelos (2012) o homem foi diversas vezes visto como 

detentor de um talento natural para essa área do conhecimento e as mulheres, por sua 

vez, como incapazes de produzir no mesmo padrão e qualidade masculino 

(VASCONCELOS, 2012). Fato que desencoraja muitas estudantes a ocuparem espaços 

historicamente categorizados como mais aptos aos homens.  

Valerie Walkerdine (1995) em estudo realizado nos fala sobre a explicação de 

professores e professoras a respeito do desempenho de meninos e meninas em 

matemática:  

 

Parecia haver um grande investimento na ideia de que o desempenho de sala de 

aula não indicava o valor ou o potencial verdadeiro no que respeitava aos 

garotos, embora o oposto fosse verdadeiro a respeito das garotas. Em suma, as 

garotas eram acusadas de ir bem porque trabalhavam muito, seguiam regras, 

comportavam-se bem. (WALKERDINE, 1995, p. 214). 
 

Assim, professores e professoras pensavam que o bom desempenho dos meninos 

se devia a sua inteligência e das meninas ao seu esforço por melhores resultados. 

Walkerdine declara ainda que mesmo os meninos com baixo rendimento foram 

qualificados como notáveis e tiveram o seu insucesso justificado pelas agitações 

comuns à idade. Porém, em relação as meninas, não se identificou em nenhum 

momento tratamento semelhante (Idem). 

Para Karla Saraiva (2008), ao que parece, este tipo de avaliação acontece 

também nos cursos de engenharia.  

 

O fato de as meninas serem comportadas e obedientes (demandas dos 

próprios professores e professoras) faz com que sejam representadas 

como sem iniciativa e pouco empreendedoras. Essas narrativas fazem 

com que as mulheres acabem por se reconhecer e se constituir como 

tais, julgando-se estudiosas e dedicadas, mas pouco vocacionadas para 

as tarefas de engenharia (SARAIVA, 2008, p. 53-54) 
 

Assim, a partir das reflexões realizadas até o presente momento, pretendemos 

identificar como se deu a relação entre as famesfianas e seus professores, representados 
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em sua grande maioria por homens. Como estes professores encaravam a presença das 

mulheres no curso de Agronomia da FAMESF? Acreditavam eles que aquele universo 

era realmente destinado aos homens? 

Ao falar sobre o relacionamento estabelecido com os professores, Gardênia 

demonstra de forma explícita, situações de discriminação vivenciados na Faculdade e 

até de irritação e ignorância por parte de determinados professores do sexo masculino, 

nas aulas práticas. 

 

Agora com relação aos professores tinha uns 2 ou 3 professores que eram da 

linha muito machista. Eles entendiam que lugar de mulher, não era só como 

agrônoma, mas lugar de mulher era atrás de um fogão. Então escutava assim de 

alguns professores, mas tinham professoras mulheres também. Inclusive minha 

professora de solo era uma mulher. Mas já tinham outros professores, 2 ou 3 

que chegavam a dizer: “O que você está fazendo aqui? Você tinha que ficar na 

cozinha! ” A gente ouvia isso e não era como brincadeira. Eles falavam sério e 

às vezes até irritados, pois achavam que a gente ia se mostrar frágil na frente de 

um trator em encaixar um arado, tudo isso [...] (Gardênia, 31/03/2014) 

 

 Gardênia diz que ela e suas amigas respondiam à discriminação com paciência e, 

demonstrações de superioridade em relação aos homens, nas atividades propostas pelos 

professores.  

 

E, ao final das contas eles tinham que dar o braço a torcer por que a gente 

nunca decepcionou, pelo contrário. Devido a nossa capacidade de procurar 

fazer bem feito as coisas, na maioria das vezes a gente se destacava muito mais 

com um trabalho bem feito do que os próprios homens. Pela nossa paciência, 

até pela forma artesanal de conduzir as coisas, o nosso trabalho muitas vezes 

saía muito melhor do que os outros colegas. Eles colocavam muito as mulheres 

pra baixo. Eles diziam que a gente não tinha força e que a gente estava 

contrariando a natureza e que mulher não tinha jeito para ser agrônoma “quem 

foi que botou isso na sua cabeça”? Diziam que ainda estava em tempo de 

mudar de profissão, que a gente ia sofrer muito. Esses dois professores eram 

terríveis. (Gardênia, 31/03/2014). 
 

 Segundo Saraiva (2008) essas narrativas fazem com que muitas mulheres 

acabem por reconhecer e se constituir como tais, julgando-se estudiosas e dedicadas, 

mas pouco vocacionadas para as tarefas de engenharia (SARAIVA, 2008). 

 Gardênia complementa que essa não era uma prática de todos os seus 

professores, mas específica de dois deles. Inclusive ressalta-se a maneira amorosa, 

paciente e incentivadora da maior parte de seus professores:  
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Eram um ou dois professores de forma específica. Não vou falar os nomes 

deles em respeito. Mas tirando esses dois professores os outros eram sempre 

muito compreensivos, muito amorosos, pacientes. Eram incentivadores. Dois 

desses daí eu não esqueço. Mas para contrariá-los nós terminamos o curso e 

hoje todas trabalhamos, todas estamos empregadas, todas que eu tenho contato. 

Uma foi embora inclusive para os Estados Unidos. Mas todas estão todos 

trabalhando (Gardênia, 31/03/2014). 
 

 Acácia, porém, naturaliza a discriminação dizendo que tinha um professor 

“grosseiro”, mas que isso fazia parte da sua natureza: “Só tinha um professor que era 

grosseiro, mas era dele mesmo. Você não faz seleção, ah por que a mulher.... Não. 

Tínhamos excelentes professores” (Acácia, 30/07/2014). 

 Dizer que ser “grosseiro” fazia parte da sua natureza, nos leva a uma 

“naturalização” da discriminação, ou seja, os homens podem ser menos pacientes, 

podem agir de maneira ignorante e ter outras atitudes parecidas, pois isso faz parte da 

sua “natureza”. Já a mulher precisa ser dócil, amável, equilibrada e acima de tudo, saber 

“relevar” determinadas situações. 

 Como estas estudantes encaravam as atividades propostas pelos professores? 

Sentiam que existia alguma desconfiança com relação as suas capacidades no exercício 

das funções de Engenheira Agrônoma? As aulas foram o palco principal destas 

lembranças. 

 

 

3.5. As aulas 

 

 

A Agronomia é a profissão que lida com o campo, com as engenharias rurais, 

com maquinários, irrigação, metodologias para fazer o campo produzir mais e melhor. 

Porém, não podemos deixar de destacar, empregando as ideias de Karla Saraiva (2008), 

que a academia é o local onde aprendemos uma profissão. Ser engenheiro (a) implica 

conhecer muito mais do que regras de cálculo, modelos de produção, formas de 

manusear um trator e técnicas industriais. Segundo a autora, ser engenheiro (a) implica 

conhecer as regras de comportamento que, em geral, não estão escritas em livros e 

manuais como “saber falar, como agir, como pensar, como se mover, como se vestir...” 

(SARAIVA, 2008, p. 52). São regras aprendidas, de modo tênue, no cotidiano da vida 

acadêmica e confirmadas pelos contatos estabelecidos no mundo do trabalho. Assim: 
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“Agir conforme se espera que um engenheiro (a) aja é um dos requisitos para o sucesso 

profissional” (Idem), ou seja, um dos meios de “sobrevivência” na área. 

Determina-se a esta classe profissional como padrão único desejável o 

comportamento aceiro na sociedade não somente como o comportamento masculino, 

mas, “o comportamento masculino hegemônico, referente a homens heterossexuais” 

(Idem). Desta forma, aqueles que fogem a dita “normalidade”, se negam as 

possibilidades de participarem do grupo de profissionais da Agronomia ou das 

engenharias como um todo.  

No caso das mulheres, a negação da sua participação pode ser percebida, de 

acordo com Saraiva, pelo fato de até 1988 não existir no Brasil o título de engenheira. 

Até esta data eram todas “engenheiros”, ainda que há algum tempo, muitas mulheres já 

exercessem a profissão neste país” (Idem). 

 Se desde a infância aprendemos que as mulheres são pouco dotadas para 

profissões que exigem raciocínio abstrato, para o trato com o mundo da produção, para 

a liderança e para tomadas de decisão, escolher um curso de engenharia significa aceitar 

o desafio de ir além daquilo que compreendemos como limite. E, para ingressar nesse 

ambiente masculino Saraiva acredita ser necessário deixar de lado “as marcas que desde 

sempre nos foram ditas serem características das “verdadeiras mulheres”, seja pela 

escola, seja pela família ou pela mídia” (Idem). 

 Percebemos no discurso das ex-alunas que, não apenas nas aulas teóricas, mas 

também nas aulas práticas, elas procuravam mostrar que tinham bastante interesse e 

capacidade de superação para executar as tarefas exigidas pelos professores, 

consideradas em alguns casos, como um ato de “ousadia”. 

 

Eu sempre ousei né? A turma era muito grande e quando dividia para ir para o 

campo eu sempre ia na outra turma por causa da letra do meu nome. Eu 

terminava “sobrando”. Então, eu pedia ao professor para me colocar no grupo 

[...]. Eu tinha muita afinidade com a turma, mas não era só com as mulheres. E 

eu dizia: “vamos logo! ”. Se outra não pedia o problema não era meu. Então eu 

sempre estava na primeira aula de prática de solos. A gente ia para o campo, 

fazíamos o corte do solo para descrever suas camadas. Ser mulher não era 

problema para fazer Agronomia (Acácia, 30/07/2014). 
 

Ao mesmo tempo em as famesfianas defendem que ser mulher não era 

considerado um problema na execução das atividades exigidas nas aulas práticas e que 

elas eram tão capazes quanto os homens de executar até as tarefas mais pesadas, elas 
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informam que era comum receberem ajuda dos colegas, como sempre, “gentis”. Dessa 

forma, Acácia nos diz que: 

 

Sim, quando estávamos fazendo medição de área. Mas olha só, os colegas 

homens, eles continuavam com aquele trato, independente de querer se 

relacionar com uma colega ou não. Eles eram muito gentis mesmo. Diziam: 

"não, pode deixar que eu levo o tripé”, sabe? Mas da Agronomia mesmo a área 

que eu não fui muito simpática foi essa de medição de área. Hoje tem GPS, é 

uma maravilha, você mede uma área num instante. (Acácia, 30/07/2014). 
 

 Observamos nos discursos que as ex-alunas mostravam uma luta constante para 

superarem suas “dificuldades” e não parecerem “muito femininas”. Vale lembrar, que as 

“dificuldades” não estavam necessariamente presentes apenas no grupo feminino. 

Porém, percebemos que nas mulheres esses “problemas” são mais valorizados e 

evidenciados sempre que possível: “Às vezes nós tínhamos que ficar no sol quente para 

fazer leitura. Era muito bom! Eu sou muito comunicativa. Mas minhas colegas, até as 

mais retraídas do grupo, não tiveram grandes dificuldades” (Acácia, 30/07/2014). Ficar 

no sol quente é evidenciado na sua fala pelo fato de ser algo considerado “penoso” e 

incomum no universo feminino. Porém, isso é tratado como um sinal de superação, 

visto que Acácia busca afirmar que “até para as mais retraídas isso não era um 

problema”, ou seja, mais uma demonstração de que o incomum às mulheres podia ser 

“facilmente” superado.  

 De acordo com Saraiva (2008), 

 

A própria aparência de muitas das alunas ao longo do curso vai perdendo as 

marcas de feminilidade que nossa sociedade inscreve nos corpos, o que se nota 

pelas formas de vestir, pela escolha de complementos e pelo próprio gestual. 

Esse fato também é frequentemente notado entre as profissionais (SARAIVA, 

2008, p. 52). 
 

 Assim, as famesfianas parecem querer mostrar com essas “outras marcas 

corporais” que estão adquirindo as competências consideradas necessárias à Agronomia, 

como é possível perceber no discurso de Flora: 

 

Por ser mulher, principalmente extensionista, você tinha um carro. 

Primeiramente a empresa lhe dava um carro, para você ter aquela 

responsabilidade. Viajava muito, vivia direto no campo [...] Era bota mesmo, 

calça jeans direto, as vezes de manga comprida por causa do sol quente (Flora, 

30/01/2014). 
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 Deste modo, entendemos que, muitas mulheres inseridas neste campo, para 

terem a chance de serem reconhecidas como profissionais capazes devem abandonar o 

modelo de mulher que culturalmente lhes foi ensinado a ser. Valores e comportamentos 

que “capturaram nossa alma e inscreveram-se sobre nosso corpo deverão ser 

modificados, esquecidos, redirecionados, produzindo, por fim, a engenheira” 

(SARAIVA, 2008, p. 53). 

 Gardênia, por exemplo, também nos dá indícios que confirmam as ideias da 

autora. Percebe-se que há aceitação de um “diferencial”, ou seja, as mulheres são 

reconhecidas como diferentes dos homens, porém, isso não é visto com um fator que as 

impede de desempenhar as atividades, inclusive com maior “destreza”. 

 

[...] estavam ali de chapéu, de bota, enfrentando [...] É claro que é um 

diferencial, a gente se preocupava mais em não tomar sol, mas isso não 

impedia que a gente desempenhasse, até com maior destreza o trabalho que era 

necessário fazer (Gardênia, 31/03/2014). 
 

 A “famesfiana” Margarida também demonstra em seu discurso mudança de 

comportamento ao longo do curso. Segundo ela, esta transformação estaria diretamente 

relacionada ao universo masculino da Agronomia, seja na Faculdade, seja no ambiente 

profissional após a formatura. 

 

Eu acho que essa mudança foi durante o curso, porque antes eu não tinha muita 

afinidade assim. Até porque no meu histórico, na minha vida enquanto 

estudante, eu nem namorado tinha. Eu vim namorar eu acho que no último ano, 

no penúltimo ano de faculdade, com um colega de faculdade que era do estado 

de Sergipe. Mas eu não tinha nem namorado, eu só pensava em estudar. Era a 

saída que eu tive. Eu acho que foi durante o curso essa mudança de identidade. 

Quando eu comecei a conviver com maior número de homens. Eu cheguei até a 

cantar no conjunto da escola (Margarida, 26/08/2014). 
 

Segundo Saraiva, “Esse conflito só não é mais intenso, porque na maioria das 

vezes acreditamos que isso “nos faz crescer como seres humanos” (Idem). Deixar para 

trás aquilo que não tem importância no universo feminino e “semear” o que realmente 

tem valor no universo masculino é concebido como um imperativo sine qua non pelas 

próprias mulheres. Porém, isso nos traz consequência ruins, na medida em que se 

legitima a superioridade dos homens. Para elas, “o caminho da emancipação passa pela 

construção de uma subjetividade dentro do padrão masculino hegemônico, sem 

problematizar esse “modelo tamanho único” (Idem). 
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 Assim, deixar de lado as “futilidades” associadas ao feminino, ou seja, a 

vaidade, é encarado como o “mal necessário” por Gardênia.  

 

Às vezes a vaidade é que muitas vezes impede as mulheres de entrar em áreas 

que elas acham que não tem habilidade. Não é que não tenha habilidade. A 

disposição de lutar por aquilo que você quer, deixando de lado algumas coisas 

que que você tem que abrir mão [...]. Eu tive que abrir mão! Minhas mãos 

encheram de calo, eu colocava gelo [...]. Fazia o cabelo e já tinha que lavar 

novamente [...] A tarde eu voltava, a gente se queimava muito, se bronzeava 

[...], mas é o preço das coisas. Às vezes a gente esconde, a gente confunde a 

falta de disposição com habilidade. Você precisa ter disposição para 

desenvolver aquela habilidade (Gardênia, 31/03/2014). 
 

Perguntamos a Margarida o que, em sua opinião, contribuiu para a construção de 

uma imagem masculina do curso de Agronomia. Segunda ela, a mulher sempre foi 

influenciada culturalmente para ser a dona de casa ou a professora que trabalha meio 

turno para não descuidar da criação dos filhos. Além disso, Margarida diz que a própria 

grade curricular do curso exigia habilidades e competências, nas aulas práticas, 

(manusear um trator, fazer levantamento topográfico etc) mais “afeitas” ao homem.  

 

Eu acho que a mulher sempre foi talhada para ser a dona de casa, para ser, 

quando muito, professora que só trabalha um turno, pois no outro tem que ficar 

com os filhos. Até pelo tipo, pela natureza, pela grade curricular do curso, onde 

você teria que dirigir um trator na aula prática, fazer um levantamento 

topográfico, eram coisas mais aceitas ao o homem e eu acho que isso levou a 

essa comissão (Margarida, 26/08/2014). 
 

 Pretendemos a partir deste momento reconstituir a trajetória profissional das 

engenheiras agrônomas formadas na Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco, 

tendo como ponto de partida a forma como elas se enxergavam e se posicionavam no 

exercício de suas funções como agrônomas. Vale lembrar que essas mulheres 

continuavam representando um número quantitativamente inferior ao de homens, 

quando não as únicas, nos ambientes profissionais por onde passaram. Assim, 

pretendemos também compreender a maneira como elas assimilaram isso e como se 

enxergavam enquanto profissionais.  
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CAPÍTULO 4 

 

 

ENGENHEIRAS AGRÔNOMAS: TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 

 

 

“[...] quer no campo, em suas múltiplas 

atividades, quer ensinando o saber nas 

universidades, nas tantas atribuições que a 

profissão encerra.... Se sobressai de um 

modo diferente, pela ostensiva preocupação 

com o ambiente, pelo extremo amor que 

devota a terra...”. 

 

 Autor: Agenor Martinho Correa.16 

 

 

A Agronomia é um campo científico e profissional que quase sempre foi visto 

como afeito ao ser masculino na medida em que, inúmeras vezes, identificaram-na 

como uma atividade, que exige de quem a executa grandes doses de esforço físico e 

duras e penosas jornadas de trabalho, como, por exemplo, manusear tratores, arar a 

terra, plantar entre outros.  

 No contexto das memórias das egressas da Faculdade de Agronomia do Médio 

São Francisco, esse universo considerado masculino, não foi encarado como um 

impedimento pelas ex-alunas da Faculdade, tanto no período em que estavam cursando, 

como também no pós-formatura.  

 Das oito engenheiras agrônomas entrevistadas, apenas uma não exerceu a 

profissão. As outras sete se mantiveram atuantes na área, executando atividades 

inerentes a carreira. Seus ingressos no universo profissional se deram especialmente em 

empresas públicas através de estágios, contratos ou concurso público. Além disso, 

embora o ingresso no serviço público tenha sido mais frequente entre as entrevistadas, 

algumas atuaram também, em determinados momentos de sua carreira, em empresas 

privadas. 

Assim, neste capítulo, procuramos observar como e em quais espaços as recém-

formadas ingressaram, como se construíram as relações de trabalho nos espaços 

                                                           
16Disponível em: http://agronomiaunilab.blogspot.com.br/2011/06/sala-02-nunca-mais-sera-
mesma.html. Acesso em: 07/09/2015. 

http://agronomiaunilab.blogspot.com.br/2011/06/sala-02-nunca-mais-sera-mesma.html
http://agronomiaunilab.blogspot.com.br/2011/06/sala-02-nunca-mais-sera-mesma.html
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ocupados por elas e como elas conciliaram as suas atividades, quando for o caso, de 

agrônomas, mães e esposas. Em suma, buscamos entender a forma como atuaram as 

engenheiras agrônomas formadas na FAMESF em sua trajetória profissional, tendo 

como ponto de partida a forma como se enxergavam e se colocavam no exercício de 

suas funções como agrônomas. 

 

 

4.1. Agronomia: uma profissão possível às mulheres? 

 

 

Em 12 de outubro de 1933, o presidente Getúlio Vargas regulamentava a 

profissão de Engenheiro Agrônomo no Brasil. No entanto, a história da profissão não 

começou nos primeiros anos da Era Vargas.  

Em 1875, o Brasil ganhava a primeira instituição de ensino na área, a Imperial 

Escola Agrícola da Bahia. Inaugurada dois anos após sua criação, a Escola construída e 

mantida pelo Imperial Instituto Bahiano de Agricultura, criado em 1859, por personalidades 

ligadas à agroindústria açucareira, segundo Maria Tourinho (2000), tinha a pretensão de 

“salvar do aniquilamento a lavoura nacional” (TOURINHO, 2000), em S. Bento das Lages, 

município de S. Francisco do Conde, recôncavo da Bahia.  

Nilton Araújo (2012) empreende em seu trabalho que a Escola Agrícola da Bahia 

significou um marco na História das Ciências agrárias no Brasil especialmente por “ seu 

pioneirismo na formação dos primeiros engenheiros agrônomos, bem como atuação destes 

diplomados na Bahia e no país” (ARAÚJO, 2012, p. 1) 

Com o passar dos anos, outros institutos surgiriam em regiões diferentes, 

contribuindo largamente para o desenvolvimento da profissão no país.  

Vale lembrar que a Agronomia se tornou “oficial” primeiramente na Europa, em 

1848, com a fundação na França do Instituto Nacional Agronômico de Versailles (1848-

1852). Porém, antes disso, os termos “agrônomo” ou “engenheiro agrônomo” já eram 

extensamente utilizados no período da Revolução Francesa (final dos anos 1700).  

Contudo, sabe-se que a origem da Agronomia é milenar. Pesquisadores resgataram a 

história da palavra agrônomo na Grécia Antiga, em Atenas, utilizada para designar o 

magistrado encarregado da administração da periferia agrícola da cidade. Neste sentido, 

segundo Jalcione Almeida (2000),  
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[...] a palavra passou a outras línguas, já na Idade Média (anos 1300). Na 

Europa, e na França em particular, o termo agrônomo surge nos dicionários a 

partir de meados dos anos 1700, com o sentido de “técnico que entende de 

agricultura” ou “aquele que escreve sobre Agronomia”. Nesta época surge 

também a expressão “agricultor físico” para designar o agrônomo, o termo 

“físico” significando “aquele que estuda cientificamente a natureza” 

(ALMEIDA, 2000, p. 1). 
 

 Almeida identifica ainda que a palavra Agronomia se impõe mais lentamente 

que o termo agrônomo. “Lavoisier, por exemplo, utilizou unicamente o termo 

“economia política”, muito provavelmente, devido ao amplo sentido dado na época ao 

termo Agronomia, comportando o comércio e o ofício da Agronomia” (ALMEIDA, 

2000, p. 1). 

Francisco Iglesias (2003) define o agrônomo como aquele que, em termos mais 

técnicos, desenvolve e implanta projetos em empresas de agropecuária, atua no combate 

de pragas, adubação, projetos de irrigação, conservação do solo controle de qualidade 

de produtos agrícolas entre outros (IGLESIAS, 2003). Ainda segundo o autor, o 

agrônomo precisa possuir as seguintes aptidões/habilidades/competências: 

conhecimentos de economia rural, raciocínio espacial (espaço agrícola), trabalho em 

equipe, habilidade com cálculos matemáticos e domínio de técnicas aplicadas à 

agricultura (Idem).  

As qualidades citadas por Iglesias como desejáveis ao profissional da 

Agronomia foram, inúmeras vezes, identificas como “naturalmente” inerentes ao 

homem. Fato que indica ou até mesmo justifica em determinados momentos, a reduzida 

presença quando não a ausência das mulheres neste curso em determinadas épocas. 

A exemplo, Graciela Oliver e Silvia Figueirôa em “Ceres, as mulheres e o 

sertão” (2007), realizaram um estudo referente a quatro escolas superiores de agricultura 

nas décadas de 1930 e 1940, onde o percentual de mulheres no corpo discente e docente 

é, segundo as autoras, estatisticamente desprezível no corpo discente (1,01%) e nulo no 

corpo docente. 

 
Encontramos uma uniformidade – a contraposição entre ser mulher e o 

exercício da profissão agronômica, que se expressou concretamente no número 

de engenheiras agrônomas que ingressaram na carreira, nas imagens e na esfera 

do discurso (OLIVER, FIGUEIRÔA, 2007, p. 367 a 368). 

 

Tal fenômeno pode ser justificado através da maneira como as mulheres foram 

tratadas ao longo do tempo na história. De acordo com Graciela Oliver (2009) em fins 



105 

 

dos séculos XVIII as mulheres foram relacionadas à maternidade. “O culto a 

racionalidade e objetividade repreendia os sentimentos e a sensualidade, estabelecendo 

a inferioridade da inteligência feminina” (OLIVER, 2009, p. 232). E, ainda que, desde o 

fim do século XIX algumas delas pudessem frequentar escolas e outros ambientes, essa 

educação só validava o que Oliver identifica como “vocação natural” ou a “missão 

sagrada” da mulher como a “sentinela” do lar. Assim, caberia a mulher não só o papel 

de reproduzir, mas também o de zelar pela conduta e saúde dos filhos. 

Vale lembrar que, durante as décadas de 20 e 30 no Brasil, entendia-se o 

ambiente doméstico, segundo Raquel Campos (2009), como “célula do Estado, 

propulsor do progresso da humanidade, instância transmissora dos valores simbólicos 

ligados aos países, locus privilegiado onde se garantiria a pureza da espécie” 

(CAMPOS, 2009, p. 93). E a figura responsável por garantir o sucesso deste 

“empreendimento” era, sem dúvida, a mulher e às suas funções desempenhadas no lar.  

Assim, segundo Luzia Rago (1985), a “mulher-mãe” passa a exercer um papel 

fundamental na família nuclear moderna e na sociedade como um todo. Ela se torna a 

grande: 

 

[...] responsável pela saúde das crianças e do marido, pela felicidade e pela 

higiene do lar, num momento em que cresce a obsessão contra os micróbios, a 

poeira, o lixo e tudo que facilita a propagação das doenças contagiosas. A casa 

é considerada o lugar privilegiado onde se forma o caráter das crianças, onde se 

adquirem os traços que definirão a conduta da nova força de trabalho do país. 

Daí a enorme responsabilidade moral atribuída à mulher para o 

engrandecimento da nação (Rago, 1985, p.80). 

 

André Dias (2002) identifica que embora a participação das mulheres em 

atividades científicas tenha aumentado ao longo dos anos, elas ainda continuam pouco 

presentes nos campos profissionais considerados como dominantemente masculinos. 

 

[...] embora a presença feminina nas atividades científicas tenha aumentado 

expressivamente nos últimos trinta anos, seja na pesquisa ou no ensino, nas 

universidades ou nos institutos de pesquisa, ainda hoje as mulheres 

concentram-se em áreas tradicionalmente tidas como femininas, permanecendo 

as matemáticas e engenharias, por exemplo, como áreas preponderantemente 

masculinas (DIAS, 2002). 

 

Dias observa ainda que, seguindo um padrão comum às demais profissões, as 

mulheres sempre se concentravam nos níveis básicos e intermediários da carreira 

docente, acadêmicas e científicas, progredindo na profissão de maneira mais lenta que 
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os homens e muito dificilmente conseguindo atingir posições de maior prestígio e 

poder.  

  

[...] as mulheres continuam destinando-se às profissões de menor valor social, 

com menores possibilidades econômicas, compatíveis com os papéis de mãe e 

esposa, voltadas para a educação, para o cuidar e o servir, sem rompimentos 

com a mentalidade coletiva a respeito dos papéis e ocupações femininas 

(DIAS, 2002, p. 126). 
 

Essas discussões nos permitem observar o quanto as mulheres foram 

desencorajas a ocupar determinadas posições na sociedade. Diana Maffia (2002), 

através de minuciosa análise da distribuição por sexo nas diferentes disciplinas 

científicas na atualidade, percebeu, assim como Dias (2002) que: 

 

As mulheres são a maioria nas áreas de literatura e filosofia; iguais em número 

aos homens nas áreas de biologia, medicina, química, história, sociologia e 

bioquímica; e minorias nas áreas de engenharia, engenharia química, 

agropecuárias, direito, economia, matemática e arquitetura (MAFFIA, 2002. p. 

29).  

 

 

Isso nos permite concluir que, no Brasil, há um predomínio feminino nas áreas 

humanas, enquanto que, em ciências biológicas e da saúde, a distribuição é equitativa. 

No entanto, nas ciências agrárias, engenharias e exatas, é claro o predomínio masculino. 

Porém, percebe-se que, no caso das famesfianas, ser a minoria não representou um 

problema para elas, na medida em a imensa maioria das concluinte do curso 

ingressaram na carreira, especialmente em espaços ocupados, em sua grande maioria, 

quando não unanimemente por homens.  

 A seguir, identificaremos através de que meios as engenheiras agrônomas 

formadas pela Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco ingressaram no 

mercado de trabalho, assim como os espaços em que elas atuaram no pós-formatura. 

  

 

4.2. Atuando como Engenheira Agrônoma 

 

 

 De acordo com Karla Saraiva (2008) embora as mulheres se apresentem, na 

maioria das vezes, em menor número nos cursos de graduação das mais diferentes áreas 

das engenharias, na pós-graduação (mestrado e doutorado) esse quadro, geralmente, se 
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inverte apontando dados mais elevados da presença de mulheres, acontecendo o mesmo 

na docência (SARAIVA, 2008, p. 54). 

 Além disso, segundo Saraiva, as mulheres que atuam no mercado de engenharia 

exercem com maior frequência atividades internas, do que atividades de campo: 

 

Aquelas que atuam no mercado de engenharia exercem mais frequentemente 

atividades internas (projetos, planejamento e ornamentação, por exemplo) do 

que atividades ditas de campo (execução de obras, controle de produção, 

manutenção de máquinas...) (Idem). 

 

Desta forma, o mundo masculino se expressa como público e o mundo feminino, 

como privado. Assim, enquanto os homens são apresentados como habitantes “naturais” 

dos espaços públicos, as mulheres, por sua vez, encontram-se acantonadas no interior. 

Citando a argumentação de Perrot, Marisa Costa (2000) diz: “Impelir as pessoas à esfera 

do privado é uma tentativa de diminuir seu poder na incursão sobre os assuntos 

públicos, reduzindo sua participação no controle social” (COSTA, 2000, p. 85). 

Assim, pretendemos observar como estas questões se aplicam às “famesfianas, 

através da análise dos dados coletados no momento das entrevistas. Vale lembrar que, 

as informações proferidas nesta investigação foram fornecidas pelas próprias 

famesfianas via “Questionário de dados pessoais básicos” (anexo I), construído pelo 

Observatório de Estudos em Educação, Trabalho e Cultura da Universidade Federal do 

Vale do São Francisco – UNIVASF e disponibilizado para o presente estudo. Algumas 

das famesfianas entrevistas optaram por não fornecer algumas informações. 

 

 

Rosa 

 

Instituição Cargo Período/duração 

Secretaria de Agricultura do Estado 

de Pernambuco  

Chefe regional/ 

Produção de grãos 

e sementes. 

Aproximadamente 23 

anos. 

Universidade Estadual da Bahia – 

UNEB – Campus III – Juazeiro – 

Curso de Agronomia 

Professora Aproximadamente 2 anos. 
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Açucena 

  

Instituição Cargo Período/duração 

Instituto Biológico da Bahia (IBB) Pesquisadora 01/1974 – 08/1976 

Empresa de Pesquisa Agropecuária 

da Bahia S. A. (EPABA)  

Pesquisadora 09/1976 – 06/1991 

Empresa Baiana de 

Desenvolvimento Agrícola S. A. 

(EBDA) 

Pesquisadora 06/1991 – 10/1997 

Boley do Brasil Óleo de Mamona 

Ltda., BOM-BRASIL, Brasil 

Pesquisadora 10/1997 – 09/2000 

 

Superintendência de Parques e 

Jardins/Prefeitura Municipal do 

Salvador, SPJ, Brasil 

- Pesquisadora - 

- Gerente do Jardim 

Botânico de 

Salvador - 

- Superintendente 

de Parques e 

Jardins - 

 

 

1997 - 2007 

 

 

Superintendência dos Desportos do 

Estado da Bahia, SUDESB, Brasil 

Consultoria e 

Assessoria 

Agronômica 

(Atuação em 

conservação e 

manejo de 

gramados 

esportivos, com 

ênfase na área de 

nutrição, 

fitossanidade, 

controle de pragas e 

doenças) 

 

 

 

1998 - 2010 

Empresa Baiana de 

Desenvolvimento Agrícola S. A. 

(EBDA) 

Pesquisadora 

 

2009 – Em vigência 
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Jasmim 

 

Instituição Cargo Período/duração 

Ministério da Agricultura  Engenheira 

Agrônoma 

Não informou. 

 

 

Acácia 

 

Instituição Cargo Período/duração 

Companhia Hidro Elétrica do São 

Francisco - CHESF  

Engenheira 

Agrônoma 

Aproximadamente 1 ano. 

Ministério da Agricultura Engenheira 

Agrônoma 

Aproximadamente 21 

anos. 

 

 

Margarida 

 

Instituição Cargo Período/duração 

Empresa de Pesquisa Agropecuária 

da Bahia - EPABA 

Pesquisadora Aproximadamente 2 anos. 

MAPA Fiscal Federal 

Agropecuário 

Aproximadamente 35 

anos. 

 

 

Flora 

 

Instituição Cargo Período/duração 

Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural da Bahia - 

EMATERBA 

Engenheira 

Agrônoma 

Não informou. 

 



110 

 

Hortênsia  

 

 Não exerceu a profissão de engenheira agrônoma. 

 

 

Gardênia 

 

Instituição Cargo Período/duração 

EMBRAPA Pesquisadora Aproximadamente 7 anos. 

 

 Através dos dados coletados percebemos que a maior parte das engenheiras 

formadas pela Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco, atuaram nos espaços 

privados, enquanto que nos espaços públicos, ou seja, em atividades ditas de campo 

apenas poucas estiveram presentes.  

 A seguir, observaremos como se construíram as relações sociais nos ambientes 

profissionais onde as famesfianas se inseriram. 

 

 

4.3. As relações construídas no ambiente de trabalho 

 

 

 Não é de surpreender que as engenheiras agrônomas tenham relatado serem a 

minoria, quando não as únicas, nos ambientes profissionais, quer públicos ou privados, 

por onde passaram.  

 Segundo estimativa feita por Maria Lombardi (2006) sobre o número de 

mulheres e homens ativos nas engenharias, revelou-se que no Brasil, em 2002, dentre os 

profissionais que se declararam atuando como engenheiros, 86% eram do sexo 

masculino e 14% do sexo feminino (LOMBARDI, 2006). Assim, os dados revelam que, 

a engenharia continua dando sinais de que não abandonou o seu caráter masculino, 

apesar do aumento significativo da participação da força de trabalho feminina nessas 

áreas.  
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 Este fenômeno se confirmou de maneira unânime entre as entrevistadas que 

declararam ser a minoria, quando não as únicas em seu ambiente profissional, logo que 

ingressaram no mercado de trabalho, após a conclusão do curso, a exemplo de Rosa, 

que iniciou sua trajetória como engenheira agrônoma na Secretaria de Agricultura do 

Estado de Pernambuco, como a única mulher em seu ambiente de trabalho: “Aí 

terminou o curso... Quando eu fui trabalhar na Secretaria de Agricultura, novamente, eu 

estava sozinha” (Rosa, 22/09/2012). 

A “famesfiana” Margarida declarou que durante o curso não se sentiu 

necessariamente como “representante” de uma minoria. Mas que teve a percepção de 

um ambiente predominantemente masculino quando iniciou a sua vida profissional. 

 

Durante o curso eu não percebia muito, eu fui perceber isso depois da minha 

trajetória profissional. Como profissional eu percebia. Até porque eu fiz a 

primeira palestra em cachoeira do Itapemirim, para um grupo de 60 homens. 

Todos os colegas eram homens e eu era a única mulher (Margarida, 

26/08/2014). 

 

 Foi nesse contexto que procuramos analisar a percepção sobre as relações 

estabelecidas no mercado de trabalho entre as engenheiras entrevistadas e formadas na 

Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco, e os homens atuantes nesses mesmos 

espaços, especialmente com o objetivo de verificar a existência de limitações às 

mulheres no exercício de suas funções. 

 O avanço dessas mulheres, apesar de grande importância, não extinguiu as 

desigualdades construídas social e historicamente pela divisão sexual do trabalho. 

Porém, a justificativa para a permanência da divisão sexual do trabalho não pode mais 

se apoiar na ausência de qualificação das mulheres, que apresentam, segundo Anabelle 

Costa e Juliana Pontes (2010) “níveis de escolaridade no geral acima dos homens” 

(COSTA E PONTES, 2010, p. 4) 

 Isso se confirma através de dados levantados pelo IBGE em relação ao nível 

superior, onde verificou-se em 2008 que de cada 100 brasileiros com 12 anos ou mais 

de estudo, 56,7 eram mulheres e 43,3 eram homens (Brasil, 2009). 

Yannoulas (2007) aponta que a inserção das mulheres nas universidades e no 

mundo profissional, ativou a necessidade de articulação entre o mundo privado, antes o 
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lugar permitido às mulheres, e o mundo público mais acessível aos homens (Yannoulas, 

2007). 

 De acordo com Costa e Pontes (2010), como espaços contrários, o mundo 

público e o mundo privado possuem regras e critérios distintos de inserção e atuação, 

pelos quais o feminino teve de enfrentar.  

 

A tentativa de conciliação entre o modelo privado afetivo e o modelo público 

mais racional acabou por definir trajetórias profissionais específicas às 

mulheres, as que permitiram tal conciliação. A concentração das mulheres em 

determinadas disciplinas, apesar de já serem maioria no ensino superior (de 

graduação), é um reflexo da cultura vigente, com uma predefinição do que é 

esperado do comportamento de mulheres e homens na vida acadêmica e 

profissional, com as primeiras mais voltadas aos serviços e cuidados – 

humanidades, saúde, educação – e os últimos à produção – como as 

engenharias (COSTA E PONTES, 2010, p. 4) 
 

 Isso se confirma quando observamos os dados da Universidade de São Paulo – 

USP, onde no ano de 2002, apenas 8% do total de candidatos ao curso de engenharia 

elétrica eram mulheres, e 5% ao curso de engenharia mecânica (São Paulo, 2009). 

Segundo Lombardi (2006), em 2009, na Universidade Federal Fluminense – UFF (Rio 

de Janeiro, 2009), apesar de 59,41% das candidatas ao vestibular dessa instituição terem 

sido do sexo feminino, as mulheres estavam sub-representadas nos cursos de engenharia 

elétrica (18,3%) e mecânica (13,89%), com alguma evolução para engenharia civil 

(33%), curso que apresenta tradicionalmente, segundo a autora, maior acolhimento às 

mulheres (Lombardi, 2006). 

 Para Helena Hirata (2002), ainda existem barreiras de natureza cultural à 

inserção das mulheres no mercado de trabalho, muitas vezes associadas a estereótipos 

que vigoram apesar das mudanças objetivas do comportamento feminino e da própria 

dinâmica do mercado (HIRATA, 2002). 

 No entanto, esses estereótipos se expressam, se acordo com Costa e Pontes 

(2010), de três maneiras específicas: 

 

1º pela ideia de que as mulheres estão ocupando um cargo de trabalho por 

alguma instabilidade temporária, e que logo se restabeleça a origem do 

problema, sua carreira será interrompida. Essa concepção está pautada, 

sobretudo, no estereótipo do homem como único provedor, apesar das 

pesquisas apontarem, pelo menos no Brasil, o número crescente de mulheres 

chefas de família; 2º a renda gerada pelo trabalho feminino está posta em lugar 

secundário, considerada como insuficiente para a realização de um projeto de 

vida ou sustento de uma família; 3º as desigualdades também se expressam na 

proibição implícita de mulheres como ocupantes de um lugar legítimo em 
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espaços que seriam masculinos como certas áreas dentro da própria engenharia. 

(COSTA E PONTES, 2010, p. 5) 
 

 Desta maneira, a imagem construída sobre as mulheres está comumente 

associada à família, à esposa, à mãe e à dona de casa, dificultando o aparecimento da 

imagem da mulher trabalhadora. 

  Outra questão aparente nas entrevistas, vinculada à atuação profissional das 

famesfianas, foi a justificativa de algumas mulheres em ter “facilidade” para lidar com o 

universo masculino. Não que o seu sucesso profissional se resumisse nessa questão, mas 

isso é visto por elas como um fator importante para exercer a função de engenheira 

agrônoma em um universo cercado por homens. Seria, provavelmente, um meio de 

“sobrevivência”: 

 

Na pesquisa eu trabalhei e comandei só homens nos cargos de experimentação. 

Todos eram homens! Técnicos agrícolas, mas todos homens. Vim para o setor 

de bebidas no ministério da agricultura e chefiei só homens. Sempre chefiei 

homens, sempre me relacionei a maioria com homens, sempre trabalhei no 

meio de homens e sempre produzi mais no meio dos homens e não no meio das 

mulheres (Margarida, 26/08/2014). 

 

 A partir das declarações de Margarida, perguntamos se ela sentia-se diferente 

das outras mulheres do curso e do meio social em que vivia. Ao confirmar que sim, ela 

declarou que o seu diferencial estava associado ao fato de vir de uma família pobre e 

necessitar dos estudos para “crescer na vida e ser independente”: 

 

Eu me considero diferente, isso tudo me torna diferente das demais colegas. 

Primeiro porque eu já expliquei a você que eu sou filha de pais pobres e a 

minha única alternativa para eu crescer na vida e ser independente era 

estudando. E eu, modéstia à parte, sempre fui muito estudiosa. Na minha época 

eu era tipo “CDF”. Então, eu só tinha uma alternativa que era estudar. Estudar 

para chegar onde eu cheguei (Margarida, 26/08/2014). 
 

 Margarida continua seu discurso complementando que seus pais morreram 

muito cedo e que isso foi determinante para que ela tenha criado mecanismos de 

“autodefesa”. Mecanismos esses que teriam influenciado diretamente em seu 

comportamento na vida adulta e na sua profissão.  

 

Eu perdi minha mãe muito cedo, fui criada sem mãe. E o fato de eu ter sido 

criada sem o aconchego do meu pai e da minha mãe, aquilo me facultou a ter 

mais força, mais garra para me defender. Isso ficou meio que imbuído na 

minha forma de agir e no meu comportamento. Eu trabalho até hoje na área de 
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fiscalização só que na qualidade vegetal. Eu tive ameaça de morte três vezes 

quando era chefe. E eu nunca abri a guarda. Sempre fui muito respeitada 

modéstia à parte. As pessoas falam que quem está lá na fiscalização é o “mar”, 

é muito “frágil”, suscetível ao suborno... Eu nunca ouvi nada referente a isso, 

porque sempre fiz a coisa com muita segurança e muita altivez e me fiz 

respeitar em qualquer lugar (Margarida, 26/08/2014). 

 

 

 Percebemos a partir de então que, de fato, muitas mulheres que atuam na área 

das engenharias, procuram abandonar a “fragilidade” comumente associada ao sexo 

feminino, adotando uma postura próxima ao que normalmente está ligada a figura 

masculina, ou seja, a imagem do “sexo forte”. Ao findar seu discurso, Margarida 

confirma: 

 

Dizer para você que eu tive dificuldade de entrar onde o homem entrou.... Eu 

não tive! No mesmo patamar que o homem esteve eu estive e estou até hoje. 

Agora isso, me ajudou a ser um pouco diferente. Eu sou diferente, eu sou 

diferente! Eu sou uma mulher muito segura do que eu quero, não me deixo 

fraquejar por coisas pequenas, de jeito nenhum (Margarida, 26/08/2014). 

 

 Muito se discute sobre o quanto a maternidade e o casamento podem influenciar 

diretamente na vida profissional das mulheres. Ao levarmos isto em consideração, 

procuramos identificar como as famesfianas encaravam essas situações e se de alguma 

maneira sentiram que esses aspectos intervinham diretamente na sua atuação como 

Engenheiras Agrônomas e na vida profissional como um todo.  

 

 

4.4. Engenheira, mãe e esposa. 

 

 

 As discussões feministas sobre maternidade ocorridas entre o final dos anos 

1960 e meados da década de 1980 conduziram as mudanças sociais do pós-segunda 

guerra, como a otimização dos movimentos de industrialização e urbanização, o 

aumento da presença de mulheres no mercado de trabalho e o surgimento de novas 

tecnologias reprodutivas (SCAVONE, 2001). Porém, se o feminismo contemporâneo 

recusa a tese do determinismo biológico da maternidade, como futuro único e inabalável 

de todas as mulheres, esse foi, o alicerce da primeira onda do feminismo, que coordenou 

o mundo ocidental nas primeiras décadas do século XX.  
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 No Brasil, no palco reformista modernizador republicano ganharam força as 

ideias a respeito da necessidade de zelar pelas mulheres e crianças tendo em vista a 

construção da nação. De acordo com Maria Freire (2014): 

 

Visava-se, sobretudo, eliminar os resquícios do passado colonial escravista e 

pavimentar o caminho para o progresso. Fundamentados no consenso de que o 

“maior tesouro” do país era formado pelas crianças, e que a elevada 

mortalidade infantil constituía séria ameaça ao futuro, os reformadores 

apontavam a obrigação de fornecer cuidados especiais aos seus “corpos 

frágeis” e “espíritos vulneráveis” (FREIRE, 2014, p. 3). 
 

 Partia-se do princípio que a principal motivação para a mortalidade infantil era a 

ignorância ou a falta de cuidado das mães. Assim, aos médicos e higienistas foi dada a 

incumbência de ensinar as mulheres a cuidar de maneira adequada de seus filhos, com 

base na ciência.  

 O processo de pedagogia materna, segundo identificado Freire, apesar de 

expressado por médicos, foi “encampado por diversos grupos sociais, unindo políticos, 

educadores, juristas, feministas e representantes da igreja católica, na defesa da 

ideologia e dos princípios da maternidade científica” (Idem). Assim, a maternidade foi 

engrandecida e a ela foram atribuídos novos significados como “a gestação da própria 

nação” (Idem).  

 Neste cenário, a imprensa exerceu função privilegiada no debate a respeito das 

grandes questões nacionais:  

 

As revistas ilustradas, em particular, constituíram o suporte ideal para a 

expressão de opiniões, a conformação de ideários, propostas de mudanças de 

comportamentos, e o estímulo ao consumo [...]. O boom de produção e 

consumo de revistas nas primeiras décadas do século XX e seu status de 

símbolo de modernidade transformaram sua leitura em uma prática cultural 

sintonizada com os novos tempos (Ibidem, p. 4).  
 

 Concomitante a isso, a imprensa feminina, de forma especial, experimentou 

grande popularidade no período, meditando e ao mesmo tempo conformando a 

identidade da mulher brasileira. Desta forma, o feminino foi sendo moldado a partir das 

páginas dessas revistas, apreendendo conceitos de como ser mulher e, em especial, mãe. 

 Segundo Freire, um grande número de artigos dedicava-se a glorificar a 

maternidade, velando-a simultaneamente como uma dimensão própria da natureza das 
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mulheres “um dom divino e uma missão patriótica. Mas, sobretudo, garantindo ser esta 

a verdadeira essência da identidade feminina” (Idem).  

  

A maternidade, o cuidado e carinhos com sua prole, são os primeiros deveres 

da mulher. [...] E a mulher que não for boa mãe, deixa, por isso mesmo, de ser 

mulher” (“Coisas úteis”, Vida Doméstica, 16, jun. 1921 apud FREIRE, 2014, 

p. 5). 
 

 As ideias que se propagavam em defesa da maternidade como função primeira 

da mulher, embora debruçadas em suas origens mais remotas, adquiriram força 

renovada na sociedade ocidental logo após a Primeira Guerra Mundial, juntamente, 

sobretudo, as preocupações demográficas. A partir disso, “os movimentos feministas 

apoiaram, em graus diferenciados, a ideologia maternalista, reivindicando ações de 

proteção à maternidade por parte do Estado” (Idem). 

 Assim, evidencia-se que a ideologia maternalista construída e moldada ao longo 

do tempo, possivelmente limitou, para muitas mulheres, a realização de planos pessoais 

diversos, que não passassem pelo campo da maternidade. E nas ciências, de que forma 

isso trouxe consequências para as mulheres? 

 Em respeito a produtividade feminina, especialmente em artigos científicos, 

observou-se uma menor quantidade de publicações se comparado aos homens. Mas 

porquê? Ferreira et al (2008), buscou compreender este fenômeno ressaltado em 

diversos estudos referentes aos mais variados campos científicos, observados durante 

longos períodos e em diferentes países, chegando a ideia de que: “Se a constatação 

dessa disparidade é amplamente reconhecida, não há consenso a respeito dos fatores que 

a determinam, nem existem indicadores universalmente aceitos para mensurar de forma 

adequada os diferentes níveis de produtividade entre os sexos” (FERREIRA et al, 2008, 

p. 46). 

  Porém, embora não se tenha chegado a um consenso sobre as causas desta 

disparidade, dois fatores em particular atraem a atenção dos cientistas: casamento e 

maternidade.  

Assim, de maneira intencional neste momento do trabalho, cabe-nos a seguinte 

pergunta: Qual foi o impacto da vida familiar na opção de carreira dessas mulheres 

engenheiras agrônomas? A construção de uma família e a criação dos filhos 

influenciaram de alguma forma na sua trajetória profissional? Vale lembrar que das oito 

engenheiras entrevistadas, três delas não tiveram filhos.  
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 Perguntamos a Gardênia se a maternidade teria influenciado de alguma maneira 

a sua vida profissional como engenheira agrônoma. Ela declarou que sim, especialmente 

porque a EMBRAPA, seu local de trabalho durante 7 anos, ficava distante de casa e ela 

não conseguia passar o tempo esperado na companhia de seu filho, ainda pequeno. 

Além disso, o salário não era o esperado por ela. Desta forma, Gardênia decidiu fazer 

concurso para a Justiça do Trabalho, onde permanece até hoje, abandonando a carreira 

de engenheira agrônoma não por falta de afinidade com a profissão, mas pensando no 

“futuro” de seu filho, já que as condições de trabalho, especialmente financeiras, eram 

melhores.  

 

Eu fiz o concurso da Embrapa e na época havia muita politicagem. Minha 

família era oposição de quem estava dirigindo a coordenação da Embrapa. Eu 

já tinha 7 anos de Embrapa [...]. Mas como eu acredito que todas as coisas têm 

um propósito, se eu não tivesse sido reprovada nesse concurso talvez estivesse 

acomodada na Embrapa até hoje. Mas em seguida eu passei a Justiça do 

Trabalho. Depois o pessoal me chamou pra Embrapa, teve concurso, mas eu 

não quis mais porque eu me identifiquei também com o trabalho. Gostei do 

trabalho pelo comodismo. Eu já tinha ganho um filho, meu filho estava 

pequeno e as condições de trabalho eram melhores. Eu saía daqui para a 

Embrapa 6:30h e só retornava as 17h. Na justiça do trabalho quando dava 16h 

eu já estava em casa. E minha casa ficava há 2 minutos daqui. Então a gente 

vai pesquisando os prós e os contras, mas se fosse por paixão de alma, eu teria 

permanecido na pesquisa (Gardênia, 31/03/2014). 
 

 Gardênia reforça que se sentia “angustiada” com a distância de sua casa para a 

EMBRAPA. Porém, o maior problema destacado em respeito à distância não estava 

associado ao seu lado profissional, já que ela evidencia que nunca negligenciou em seu 

trabalho por este motivo, mas sim a maternidade. O fato de ter um filho pequeno, 

segundo ela, teria influenciado diretamente suas escolhas. 

 

O que influenciou foi dentro de casa. Porque quando a gente é mãe as coisas 

mudam [...]. A EMBRAPA aqui é um pouco distante, então eu ficava muito 

angustiada. No lado profissional eu não negligenciei. Eu continuei 

correspondendo ao que me era confiado em termos de trabalho. Muito 

responsável. Mas eu percebi que eu estava negligenciando por ter um filho 

menor (Gardênia, 31/03/2014). 
 

A “famesfiana” retoma uma questão importante, ao recordar a forma como 

alguns de seus professores a trataram durante o curso. Gardênia disse-nos em alguns 

momentos da entrevista que sofreu algumas situações de desconforto durante as aulas 
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práticas, devido as colocações machistas de alguns de seus professores em respeito as 

alunas.  

Embora Gardênia tenha revelado que isso não influenciou na sua formação e não 

a impediu de concluir com destreza o curso, ela justifica a ação dos mesmos ao possível 

fato de que estivessem revoltados por suas esposas “negligenciarem” na educação dos 

filhos ou com os afazeres domésticos por trabalharem fora do ambiente doméstico, e, 

talvez, por isso, estivessem “descontando” suas frustações nas alunas. 

 

E aí nesses momentos é que de repente você se reporta e diz: “será que aquele 

professor, porque a mulher dele trabalhava fora, ele era revoltado porque a 

esposa “negligenciava? ” Será que não há um histórico do por que esses 

professores eram revoltados. Por que eles entendiam talvez que só a mulher era 

responsável pela educação, que só a mulher tinha que sacrificar (Gardênia, 

31/03/2014). 
 

 A ex-aluna da FAMESF disse que percebia a carência de seu filho ansiando por 

maior atenção, e coloca o concurso para a Justiça do Trabalho como a solução possível 

para aquele momento de sua vida. Gardênia declarou que teve que abdicar de sua 

trajetória profissional como engenheira agrônoma, pois optou por sua família e por mais 

momentos com seus filhos. Assim, ela tornou-se uma mãe mais “presente”. 

 

Então eu via a carência do meu filho por eu ter que passar o dia todo fora. 

Tanto que o concurso da justiça foi uma das minhas soluções por isso, não é? 

Largar tudo que eu estudei... Saí da Embrapa. Eu tive que abrir mão porque eu 

queria mais, queria ser mais participativa na vida do meu filho. E realmente ali 

eu teria menos condições quanto a isso. Mas é o preço. Hoje tudo tem o seu 

custo benefício, hoje tudo tem o seu preço. Eu, particularmente, fiz a opção por 

ter mais tempo com minha família, curti minha família, curti os meus filhos, fui 

mais presente (Gardênia, 31/03/2014). 
 

 Gardênia disse ainda que a sua condição de mulher e a família não foram 

necessariamente um obstáculo na sua vida profissional. Porém, lhes trouxeram algumas 

consequências: “Mas como mulher, como profissional, a família não foi obstáculo. De 

forma nenhuma. Mas tem alguns custos” (Gardênia, 31/03/2014), “custos” esses que 

normalmente estão associados às mulheres, pois são a elas que se atribuiu, 

normalmente, a função de educar e cuidar dos filhos e da casa.  

  A partir disso, percebemos que dentro desse quadro, nossa cultura conceitua o 

homem como aquele com habilidades e responsabilidades ligadas ao mundo da 

produção e a mulher ao mundo doméstico, como aquela que abdica da sua profissão em 
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prol dos filhos, da família e da casa. E essa construção cultural, segundo Karla Saraiva 

(2003), contribui para que até os dias de hoje, as mulheres ocupem mais frequentemente 

posto ligados ao cuidado do outro e ao que se define como o mundo do lar. 

 

São enfermeiras, professoras, psicólogas, nutricionistas. Profissionais cuja 

competência passa (assim muitos pensam) por aquilo que se tem dito ser 

“características inatas” de nosso gênero, mulheres que sabem zelar pela saúde, 

educar, cuidar das dores da alma e alimentar, atividades todas essas 

consideradas ligadas à maternidade, “natural” do papel feminino (SARAIVA, 

2003, p. 2). 

 

 A questão da maternidade se repete no discurso de Hortênsia. A ex-aluna 

declarou que encontrou incialmente, dificuldades para ingressar em um ambiente 

profissional como agrônoma, especialmente em decorrência da pouca oferta de 

concursos no período e na região em que ela vivia. Com a maternidade, essas 

dificuldades se tornaram maiores, pois a impediram de buscar emprego em outras 

cidades, por exemplo.  

 

Para eu sair daqui eu tinha que ter uma renda muito boa. Era mais fácil eu 

deixar o marido aqui, mas o filho não. O filho iria comigo é lógico. E aí como 

eu não tive essa oportunidade... era uma região onde o mercado de trabalho é 

muito restrito (Hortênsia, 30/03/2014). 
 

 Assim, Hortênsia abdicou da sua profissão como engenheira agrônoma, 

colocando a baixa oferta de concursos para a sua área profissional e a maternidade como 

as principais causas de sua escolha.  

 

A maternidade era minha obrigação porque eu estava casada e tinha um filho 

tinha que criar. Mas aqui praticamente só tinha isso... ou você era professora ou 

você né? E eu não queria ser professora. Então, profissionalmente eu não me 

desenvolvi como eu gostaria por conta dessa questão. O casamento, a família 

foi um fator que pesou muito (Hortênsia, 30/03/2014). 
 

 Hortênsia evidencia ainda que, possivelmente, outras mulheres fizeram as 

mesmas escolhas que ela, especialmente as que eram casadas, cujos esposos 

trabalhavam na região, impedindo que elas exercessem a profissão em outras cidades. 

 

E eu acho que você vai encontrar outras meninas na mesma situação. Meninas 

que já eram casadas, que o marido já tinha um emprego na região, você fica 

naquela situação. Eu tentei, mas eu não via como unir as duas coisas. E eu 

creio que, pelo menos das casadas que viviam na região, a história é mais ou 

menos essa (Hortênsia, 30/03/2014). 
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 Segundo a “famesfiana”, com o tempo, surgiram concursos na região para a área 

de Agronomia. Porém, como ela já não exercia a profissão a muito tempo, optou por 

não se submeter ao processo seletivo: “Depois surgiram algumas empresas que 

começaram a fazer concursos. Mas eu já estava tanto tempo fora da área que optei por 

não fazer” (Hortênsia, 30/03/2014). 

 Hortênsia declara ainda que se não tivesse casado, teria conseguido emprego, 

ainda que isso significasse mudar-se para outra cidade. Ela coloca novamente, o 

casamento e a maternidade como fatores que marcaram suas escolhas. 

 

Eu acho que pesou demais o casamento e o filho. Talvez se eu não tivesse me 

casado estivesse ainda estudante eu com certeza teria saído e procurado 

emprego fora que conseguiria mais cedo ou mais tarde. Isso foi um fator que 

pesou muito. Mas se eu tivesse também me casado na época em que eu me 

casei e tivesse tido a oportunidade aqui de um trabalho na região as duas coisas 

teriam se associado a história seria de outra forma. São fatores, a época 

determinou (Hortênsia, 30/03/2014). 
 

 Segundo ela, todas as mulheres desejavam exercer a profissão. E que se sente 

satisfeita com o fato de que hoje, o mercado de trabalho e as oportunidades estão mais 

abertas as mulheres: “Eu creio que todas gostariam de ter exercido a profissão. E hoje 

eu fico satisfeita de ver que o mercado se abriu mais e que as oportunidades são 

maiores” (Hortênsia, 30/03/2014). 

 Questão semelhante é colocada por Flora. A ex-aluna não se casou e não teve 

filhos. Nos anos iniciais de sua carreira, viveu em outras cidades e teve que viajar com 

frequência a trabalho. Flora diz que muitas mulheres abdicaram de sua vida profissional 

e das oportunidades de emprego e concurso, pois não queriam ou não podiam viver em 

outras cidades, segundo ela, não tinham coragem. Muitas teriam retornado, deixando 

seus empregos, por causa da família.  

 

Todas saiam assim com vontade de seguir a profissão mesmo. Muitas fizeram 

concurso, mas por ter que trabalhar longe, fora da região onde viviam, não iam, 

não tinham coragem de sair, de se afastar, sair daqui se distanciar da cidade. 

Não queriam sair.... As amigas que estudaram foram para morar fora, a maioria 

saía daqui e ia trabalhar fora, depois voltavam, muitas retornaram para a cidade 

por causa da família (Flora, 30/01/2014). 

 

 Ainda segundo ela, muitas de suas amigas perguntaram-na se todo o “esforço” 

para se manter na profissão teria valido a pena. Flora declara que sim, apesar das 
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dificuldades, completando que o tratamento recebido pelos colegas e por seus chefes, 

durante sua trajetória profissional, teriam contribuído para que ela se mantivesse na 

carreira.  

  

Muitas perguntam: “E aí? ” Acho que foi tão bom, valeu a pena, apesar das 

dificuldades. Porque não era fácil, não é? Não era fácil... a gente sentia assim 

no início, mas depois acostumava. E como eu lhe digo: Era sempre bem 

recebida, bem tratada pelos colegas, pelos chefes, não tenho o que me queixar 

disso (Flora, 30/01/2014). 
 

 Acácia também declarou em entrevista, questões ligadas a maternidade e, 

novamente, o fato de ser mãe foi colocado como um fator diretamente relacionado as 

suas escolhas profissionais. A “famesfiana” disse-nos que se aposentou precocemente, 

na época em que o ex-presidente Collor saiu do Governo e Itamar assumiu a 

presidência. Segundo ela, foi uma escolha feliz, pois ela teve a oportunidade de realizar 

outros trabalhos ligados ao ramo das bebidas e, concomitante a isso, pode dar mais 

atenção a seus filhos, ainda que isso significasse uma menor remuneração salarial. 

 

Eu me aposentei em 1992. Quando Collor saiu e Itamar assumiu. Eu quis sair e 

fui feliz porque tive que fazer outros trabalhos. Me dediquei ao ramo de 

bebidas. Eu queria ser a profissional que meus filhos conheciam, mas dando 

mais assistência a ele. Porque aí vem a escola, outras atividades que 

demandavam mais tempo de presença. O trabalho me fazia feliz, mas era difícil 

porque eu tinha que trabalhar 8 horas. Pois o governo facultou isso. Eu tinha 

um contrato de 4 horas, eu ganhava menos, mas eu consegui sair ganhando o 

proporcional (Acácia, 30/07/2014). 

 

 

 Perguntamos a Acácia se ela via a maternidade como um fator decisivo em suas 

escolhas profissionais. Ela disse-nos, citando o exemplo de uma ex-colega de trabalho 

que se pudesse continuaria trabalhando “até os 70 anos”. Porém, ela destaca ainda que 

só viu dois casos como este no Ministério da Agricultura, o que talvez, represente a 

exceção: “Eu tinha uma colega que se pudesse ela ia até os 70 anos. Porque com 70 

anos não fica mais no serviço público, não é? Mas só duas que eu vi fazer isso lá no 

Ministério da Agricultura. Nós compartilhamos esse lado mãe” (Acácia, 30/07/2014). 

 Assim, a partir das declarações das famesfianas e das análises de seus discursos, 

percebemos o quanto a maternidade e o casamento, comumente associadas como 

“naturais” a mulher, podem influenciar diretamente nas suas escolhas profissionais. As 

mulheres enxergam a dedicação aos filhos, a casa e aos maridos como algo inerente a 
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elas, ou seja, de sua responsabilidade. Isso fez com que muitas tivessem que se adaptar a 

novas condições de trabalho, muitas vezes deixando suas carreiras de lado ou optando 

por outras áreas que lhes permitissem passar mais tempo com seus filhos e com a 

família de uma maneira geral.  

 Ao mesmo tempo, as engenheiras agrônomas revelaram um orgulho não apenas 

em demonstrar a capacidade de fazer tanto quanto ou mais do que os seus colegas 

homens, ou confirmaram que quanto mais se dava a ascensão profissional, mais 

sozinhas ou “únicas” elas se tornavam. Estas ex-estudantes expressam um orgulho com 

“sua” Faculdade, um sentimento de pertencimento a uma tradição.  

 Estas pioneiras indiretamente revelam uma contínua observação dos 

comportamentos na Faculdade, compreender as visões de mundo dominantes, e saber se 

adaptar para ficar no mesmo nível, muitas vezes na mesma linguagem e gestos dos 

colegas para poder permanecer entre eles. A integração ao grupo e a aquisição de status 

de famesfiana teve seus preços, com o cumprimento de normas e a assunção de papéis, 

em especial nas aulas práticas. 

 Em comum, sob termos distintos, subjaz que, no início, a estudante de 

agronomia na época em Juazeiro rapidamente concluía ser preciso demonstrar seu valor 

e sua capacidade de lograr uma boa performance para se fazer aceitar pelos colegas em 

situação de maioria. Elas todas se esmeraram em corresponder às expectativas que, 

sabiam, recaiam sobre elas todo o tempo. Para se “encaixar”, condição imprescindível 

para permanecer e concluir o curso, havia a consciência de que as novatas quer como 

calouras, quer como grupo social pioneiro, precisaram em primeiro lugar se familiarizar 

não apenas com o trabalho e funcionamento formal da organização, ou as instalações 

físicas, etc. Era preciso compreender e muitas vezes tolerar e ignorar piadas e 

“brincadeiras”, explicitamente assumidas como um jogo de integração à comunidade da 

agronomia apenas, mas estruturalmente saturadas de hierarquias de gênero. Em 

particular no que diz respeito ao relacionamento com alguns professores. 

 Portanto, ainda que possamos, observando os seus currículos, reconstituir no 

tempo e espaço o mosaico do campo científico e profissional da agronomia em suas 

mudanças e permanências em agências como EPABA, EMBRAPA, EMATER-BA, 

EBDA Ministério da Agricultura, CHESF, etc., as formadas na Faculdade demonstram 

ser tão da AGRONOMIA quanto seus colegas homens. O grande diferencial não se deu 

a menos, mas “a mais”, na medida em que, diferentemente destes, elas também foram 
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pioneiras numa situação ainda hoje comum, e da qual seus colegas jamais tiveram que 

se preocupar: a dupla jornada de trabalho, no trabalho e em casa. Para os homens, 

chegar em casa significava muitas vezes dar uma pausa. Para as famesfianas, começar 

de novo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Após a jornada de pesquisa e produção das entrevistas, é preciso concluir. 

Pensamos antes que se trata de um balanço acerca da investigação realizada sobre as 

estudantes da Faculdade de Agronomia de Juazeiro em sua primeira fase e sua inserção 

profissional no contexto da história das ciências no Brasil de um modo geral e do ensino 

superior de ciências agrárias em particular. 

 Voltemos ao poema de abertura da dissertação. Na primeira coluna, prevalece 

uma fala sobre as mulheres. Na segunda coluna, temos a fala das mulheres.  

Mesmo não tendo sido pensado para formar mulheres, elas foram um grupo 

bastante presente no curso de agronomia de Juazeiro. O duplo desafio de ingressar no 

ensino superior e, mais ainda, pleitear uma formação acadêmica numa área onde mais 

fortemente se inscreve a marca da masculinidade, antes que um ato de coragem, foi o 

aproveitamento de uma oportunidade.  

Se ser mulher não era um impedimento para exercer as funções de agrônoma, 

tanto que o provaram ao cursar e exercer a profissão em sua maioria, como elas 

equacionaram maternidade, casamento e família com suas escolhas profissionais? Na 

prática, desejando ou não, elas tornavam problemática uma ideologia fundada há muito 

tempo em nossa sociedade, transferida através dos pais, dapaps escolas, dos meios de 

comunicação, entre outros. 

 Noutras palavras, para pertencer àquela corporação, o preço foi assumir um 

estilo de vida que as distanciasse das ditas “futilidades femininas”? Para ter a chance de 

serem reconhecidas como profissionais capacitadas, abandonaram o modelo de mulher 

que lhe ensinaram a escola e a família, adotando uma postura mais masculina no espaço 

de trabalho? Desta forma, elas estariam aceitando os sacrifícios que lhes eram 

apresentados no cotidiano da Faculdade? Sim e não. Elas aceitaram as normas e regras 

explícitas e implícitas do grupo, alcançando o êxito profissional, mas também viveram a 

vida de mãe e/ou esposa sem contestar as expectativas da sociedade quanto a esses 

papéis. Ou seja, se há um orgulho de grupo por ser famesfiana, e por ter concluído o 

curso apesar das dificuldades, e orgulharem-se igualmente da comprovação de que a 

mulher pode e deve ocupar o espaço público, não há contestação mais significativa 

sobre o papel da mulher no espaço privado. Este duplo achado a nosso ver se constitui 
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em um resultado significativo pois evita oposições binárias, agregando uma perspectiva 

de integração contraditória: uma vida profissional autônoma + convenções no plano 

doméstico. 

 Entre todos os pontos em comum, um foi unânime na vida das famesfianas: a 

certeza de que ser mulher não foi impedimento para exercer esta profissão, ainda que 

isso significasse abdicação e dedicação. Os sacrifícios não funcionavam como algo que 

devia causar sofrimento às famesfianas, posto que estava inerente no imaginário 

daquelas mulheres como situações próprias da Agronomia. Assim, elas se fortaleciam 

para se tornarem capazes de enfrentar, com coragem e tenacidade, as adversidades que 

lhes eram apresentadas no exercício da profissão. 

 Assumir as funções de Agrônoma como algo que as tornava diferentes das 

outras mulheres. Este é outro aspecto importante: a percepção de que eram vistas e se 

viam como mulheres “diferenciadas”. Nossas protagonistas incorporaram elementos que 

fizeram-nas sentir-se como “guerreiras” de uma época, de uma determinada sociedade e 

capazes de encarnar a Agronomia como sendo possível as mulheres, ainda que as 

estatísticas e os ambientes profissionais demonstrassem o inverso. Essa forma de ser 

apareceu na maioria dos relatos das famesfianas entrevistadas, revelando muitos pontos 

em comum existentes entre elas. O que pode ser compreendido como reflexo da 

educação recebida em casa, na escola e na sociedade como um todo.  

A criação da FAMESF, não foi apenas capaz de beneficiar os estudantes de todo 

o Vale do São Francisco, mas principalmente, os oriundos das famílias com recursos 

financeiros insuficientes para se manter em outras cidades a fim de obter um diploma de 

nível superior. Argumento muito utilizado, por exemplo, pelas famesfianas.  

Também é possível compreendemos a presença feminina da Faculdade de 

Agronomia do Médio São Francisco como parte do processo de institucionalização das 

ciências agrárias no Médio São Francisco, mais especificamente na cidade de Juazeiro – 

BA, visto que essas mulheres fizeram parte da formação e da consolidação desta 

instituição, atuando como engenheiras agrônomas na região do Médio São Francisco ou 

para além dele. O trabalho em agências como EPABA, EMBRAPA, EMATER-BA, 

EBDA, Ministério da Agricultura, CHESF, revela, implicitamente, um campo científico 

profissional em expansão e transformação. É possível também verificar algo que 

Graciela Oliver encontra para as escolas de agronomia das décadas de trinta a cinquenta, 

qual seja, uma dinâmica onde a especialização científica profissional também se dava 
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fora do treino escolar, fundamentalmente por meio da vivência e trajetória nos órgãos 

públicos de extensão e experimentação agrícola.  

Quando Graciela Oliver (2009) fala em uma “possibilidade contraditória” de as 

mulheres ingressarem nas ciências agrícolas por meio das atividades em laboratório, 

ainda que não tenha sido o único lugar em que as famesfianas trabalharam, foi um 

espaço para elas de inserção e legitimação profissional. As dificuldades de ingresso na 

iniciativa privada eram comuns aos seus colegas como um todo, e de maneira geral o 

grande empregador era o Estado, fosse no nível estadual ou federal, principalmente por 

meio do concurso. Neste sentido, para elas, todas as expectativas de inserção 

profissional eram depositadas neste sistema de ingresso considerado mais permeável 

para elas, numa indicação indireta dos filtros a que estavam sujeitas. 

Neste sentido, nosso trabalho também se aproxima de proposições de Luiz 

Otávio Ferreira et al (2008), por um lado, e André Mattedi Dias (2002), por outro lado. 

Ambos têm especial atenção com as faculdades de filosofia como mecanismo de 

entrada, massiva, das mulheres no ensino superior, na ordem dos 70%. Este diferencial 

quantitativo entre faculdades de filosofia e engenharia agronômica não pode ser 

negligenciado. 

Entretanto, quer no caso da agronomia, quer no caso das faculdades de filosofia, 

podemos entrever que o ingresso no ensino superior contribuiu para que as famílias 

aceitassem um futuro para além da vida doméstica. Para além, mas não fora. Uma 

permanência importante é que essa adesão familiar não excluiu, antes adaptou, o 

tradicional projeto de casamento e maternidade à necessidade de escolarização em 

níveis mais avançados. No essencial, no lugar de uma oposição binária estereotipada, 

pensamos que em ambas as áreas o resultado é uma ambiguidade ou coexistência 

contraditória decorrente da vigência simultânea de antigas e novas relações sociais. 

 Outros olhares poderão ser lançados sobre a História das Ciências no Vale do 

São Francisco, bem como sobre as mulheres que tornamos protagonistas da presente 

dissertação, deixando nascer outras interpretações sobre este mesmo objeto, auxiliando 

na formação deste grande mosaico que é a História das Ciências. 
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ANEXO I 

 

Observatório de Estudos em Educação, Trabalho e Cultura 

 

 

QUESTIONÁRIO DE DADOS PESSOAIS BÁSICOS (    /   /      )  

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1. Nome –  

1.2. Situação Profissional/Ocupacional ATUAL –  

1.3. Endereço Atual/Telefone –  

 

2. FAMÍLIA 

2.1. Cidade onde nasceu –  

2.2. Cidades onde morou –  

 

2.3. Nome dos pais –  

 

2.4. Profissões/ocupações das mães e/ou pais –  

 

2.5. Nome dos avós paternos e maternos –  

 

2.6. Profissões/Ocupações Dos Avós –  
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3. ENSINO (instituição e período) 

3.1. ENSINO MÉDIO/2º GRAU/PRÉ-VESTIBULAR – 

 

3.2. ENSINO SUPERIOR (Graduação) – 

 

3.3. ENSINO SUPERIOR (Pós-graduação – aperfeiçoamento, especialização, cursos de extensão, 

mestrado, doutorado, pós-doutorado, etc. (Identificar o período)) –  

Instituição Curso Período/duração 

(meses/anos) 

   

   

   

 

4. CARREIRA  

(instituições/empresas/organizações onde trabalhou e respectivos cargos) 

4.1. Antes da entrada na graduação (instituição, cargo e duração) 

Instituição Cargo Período/duração (meses/anos) 

   

4.2. Durante o curso na graduação (instituição, cargo e duração) 

Instituição Cargo Período/duração (meses/anos) 

   

4.3. Após o curso na graduação (instituição, cargo e duração)  

Instituição Cargo Período/duração (meses/anos) 
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5. CONTATOS 

O(A) senhor(a) senhor(a) conhece (ou tem o contato de) outras pessoas que também 

poderiam ser entrevistadas?  

 

 

 

6. Observações (Cidade, lugar da entrevista, etc.) 
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ANEXO II  

 

 

 CURRÍCULOS DA FAMESF 

 

1963- 1967 

 

 1° ANO: Matemática, Cálculo Infinitesimal; Física Agrícola: Física 

Geral; Meteorologia Climatologia; Química Analítica; Botânica 

Agrícola: I) Anatomia e Fisiologia Vegetal; Zoologia Agrícola: I) 

Zoologia Geral; Matemática: Geometria Descritiva e Desenho Técnico; 

Introdução à Agricultura: História. Métodos. Trabalho Agrícola; 

Trabalhos Práticos de Preparo e Utilização do Solo: Criação de Animais 

de Pequeno Porte; 

 

 2° ANO: Mecânica agrícola. Máquinas e Motores agrícolas. Desenho de 

Máquinas; Geologia Agrícola. Geologia. Mineralogia. Agroecologia; 

Botânica Agrícola: II) Taxonomia e Economia Vegetais; Zoologia 

Agrícola: II) Anatomia e Fisiologia dos Animais domésticos; 

Entomologia Agrícola e Parasitologia Agrícolas; Química Orgânica; 

Agricultura Comparada. Horticultura. Lavoura. Fruticultura. Silvicultura. 

Exploração Vegetal Extrativa. Trabalhos Práticos de Semeadura e Tratos 

Culturais. Criação de Animais de Grande Porte. 

 

 3° ANO: Engenharia Rural; Topografia e Estradas. Desenho Topográfico 

e de Estradas; Agricultura Geral e Genética Vegetal; Zootecnia Geral e 

Genética Animal, Exterior e Raças; Química Agrícola; Fitopatologia 

Microbiologia Agrícola; Administração Rural. Legislação. 

Contabilidade. Estatística. Planejamento; Agricultura Regional e 

Genética das Plantas Regionais. Trabalhos Práticos de Colheitas e 

Beneficiamento de Produtos Agrícolas. Combate à erosão. 

Reflorestamento e Conservação do Solo. 
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 4° ANO: Engenharia Rural: Hidráulica Agrícola: Construções Rurais; 

Agricultura e Genética Especializada; Zootecnia Especializada: Criação. 

Alimentação. Higiene; Tecnologia Agrícola e Indústrias de Origem 

Animal; Economia Agrária e Economia Social Rural; Introdução ao 

Desenvolvimento Econômico; Sociologia Rural. Organização rural 

brasileira. Relações humanas. Extensão rural. Trabalhos Práticos de 

Peritagem, verificação de preços e mercados. Estimativa e avaliação de 

safras. Abastecimento, circulação e consumo de produção agropecuária. 

Levantamento de estocagem. 

 

1968 

 

 1ª SÉRIE: Matemática; Solos; Física; Desenho e Geometria Descritiva; 

Botânica. 

 2ª SÉRIE: Química; Mecânica de motores e máquinas agrícolas; 

Anatomia e Fisiologia Comparada dos Animais Domésticos; 

Entomologia e Parasitologia; Genética e Citologia. 

 3ª SÉRIE: Engenharia Rural; Pomicultura, Horticultura e Silvicultura; 

Agricultura; Zootecnia; Fitopatologia e Microbiologia Agrícola. 

 4ª SÉRIE: Irrigação e Drenagem; Economia Rural; Sociologia e 

Extensão Rural; Tecnologia dos Produtos Agropecuários; Agrostologia e 

Nutrição Animal; Educação Moral e cívica. 

 

 

 

 

1975 (REGIME DE CRÉDITO) 

 

 1ª SÉRIE: Matemática. Álgebra, cálculo integral e diferencial; Física: 

eletricidade de mecânica dos fluidos; Química analítica; Geometria 

descritiva e desenho técnico; Anatomia e fisiologia comparada dos 

animais domésticos; Botânica, anatomia e sistemática; Climatologia e 

hidrologia. 
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 2ª SÉRIE: Engenharia rural – topografia e estranha; Fisiologia vegetal e 

bioquímica; Mecânica, maquinas e motores; Entomologia e 

parasitologia; Citologia e genética; Estatística e experimentação agrícola; 

Solos I: Gêneses, morfologia e física. 

 3ª SÉRIE: Engenharia rural; Pomicultura, horticultura e silvicultura; 

Agricultura; Zootecnia; Fitopatologia e microbiologia. 

 4ª SÉRIE: Irrigação e Drenagem; Economia Rural; Sociologia e 

Extensão Rural; Tecnologia dos Produtos Agropecuários; Agrostologia e 

Nutrição Animal; Educação Moral e cívica. 

 

1976 

 

 1º ANO: Matemática, álgebra, cálculo int. e diferencial; Física, 

eletricidade e mecânica dos fluidos; Química analítica; Geometria 

descritiva e desenho técnico; Anatomia e fisiologia dos animais 

domésticos; botânica anatomia e sistemática; Climatologia e hidrologia. 

 2º ANO: Engenharia rural: topografia e estradas; Fisiologia vegetal e 

bioquímica; Mecânica, maquinas e motores; Entomologia e 

parasitologia; Citologia e genética; Estatística e experimentação agrícola; 

Solos I – gêneses, morfológico e físico. 

 3º ANO: Engenharia rural II – hidráulica e cons. Rurais; Fitopatologia e 

microbiologia; Química e fertilidade do solo; Zootecnia geral: genética 

ext. e raças; Manejo de solos e agua; Solos II: classificação e 

mapeamento; Pomicultura, horticultura e silvicultura. 

 4º ANO: Irrigação e drenagem; Economia rural; Sociologia e extensão 

rural; Agrostologia e nutrição animal; Tecnologia dos produtos 

agropecuários; Problemas brasileiros. 

 

1977  

 

 1º ANO: Matemática: Álgebra, Cálculo Integral e Diferencial; Química 

Analítica; Física, Eletricidade e Mecânica dos Fluídos; Geometria 

descritiva e Desenho Técnico; Anatomia e Fisiologia Comparada dos 
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Animais Domésticos; Estatística, Anatomia e Sistemática; Climatologia e 

Hidrologia. 

 2º ANO: Engenharia Rural I – Topografia e Estradas; Fisiologia vegetal 

e Bioquímica; Mecânica, Máquinas e motores; Entomologia e 

Parasitologia; Citologia e Genética; Estatística e Experimentação 

Agrícola; Solos I – Gênese, Morfologia e Física 

 3º ANO: Engenharia Rural II – Hidráulica e Construções Rurais; 

Fitopatologia e Microbiologia; Química e Fertilidade do Solo; Zootecnia: 

Genética Exterior e Raças; Manejo de solo e água; Solos II- 

Classificação e Mapeamento; Pomicultura, Horticultura e Silvicultura. 

 4º ANO: Economia Rural; Extensão e Sociologia Rural; Irrigação e 

Drenagem; Piscicultura; Zootecnia Especial; Agricultura Especial e 

Melhoramento; Tecnologia dos Produtos Agropecuários; Agrostologia e 

Nutrição Animal; Estudos de Problemas Brasileiros. 
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ANEXO III 

 

 

(Fonte: Charles Muniz Duarte, 1994a) 

 

Estatuto da Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco 

 

Nós abaixo assinado, com a ajuda de DEUS e amparados pela Constituição 

Brasileira: considerando que é de grande importância para o bem-estar das populações 

da região do médio são Francisco que a sua agricultura, sua pecuária e suas indústrias 

sejam prósperas; 

Considerando que a aplicação dos conhecimentos específicos modernos relativos 

a estas atividades econômicas, são essenciais para conseguir rendimento na produção 

regional; 

Considerando que se necessita pessoal tecnicamente adestrado e instruído nos 

mais modernos processos para resolver os importantes problemas agropecuários da 

Região do Médio São Francisco; 

Considerando que uma das causas fundamentais que retardam o 

desenvolvimento da agricultura da pecuária e das indústrias em todos os municípios da 

região, é a falta de orientação científica no preparo dos técnicos e na educação 

vocacional das massas rurais; 

Considerando que a função primordial dos técnicos de agronomia consiste não 

só em ensinar aos agricultores a produzir em forma econômica mais e melhor como 

também elevar as condições de vida das populações da região; 

Considerando finalmente que é necessário, para aproveitar ao máximo os 

progressos da técnica da produção agrícola, orientar da difusão rápida dos 

conhecimentos e aplicação no campo, das melhores normas cultivo e de criação que se 

forem definindo nos centros de estudos; 

RESOLVEMOS fundar de comum acordo uma escola de nível universitário 

denominada FACULDADE DE AGRONOMIA DO MÉDIO SÃO FRANCISCO 

destinada ao ensino à pesquisa e ao fomento das ciências agronômicas e das técnicas 

agropecuárias, na região do Médio São Francisco e que funcionará na cidade do 

Juazeiro Estado da Bahia à Praça Dr. Edson Ribeiro nº 10 e reger-se-á pelos presentes 

estatutos. 

Art. 1º- Fica fundada desta data para o futuro a FACULDADE DE 

AGRONOMIA DO MÉDIO SÃO FRANCISCO como corporificação do movimento 
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dos estudantes secundários desta cidade em prol da fundação de uma escola de 

agronomia do São Francisco. 

Art. 2º- A FACULDADE DE AGRONOMIA DO MÉDIO SÃO FRANCISCO 

teve por objetivos: 

I) proporcionar através do ensino da pesquisa e do fomento conhecimento sobre 

as ciências e as técnicas agronômicas; 

II) preparar e treinar técnicos que desenvolvam as ciências agronômicas no 

Brasil e prossigam o ensino, a pesquisa e o fomento na própria região do médio são 

Francisco; 

III) formar e diplomar ENGENHEIROS AGRÔNOMOS pesquisadores 

especialistas e extensionistas que dediquem consciente e eficaz atividade profissional à 

administração pública ou de empresa, orientado os produtores rurais com profundo 

sentido espiritualista e livre conhecimento científico. 

Art. 3º- A FACULDADE DE AGRONOMIA DO MÉDIO SÃO FRANCISCO 

terá três setores de atividades: 

I) Divisão de Ensino 

II) Divisão de Pesquisa 

III) Divisão de Fomento 

Art. 4º- O curso de ENGENHEIROS AGRÔNOMOS de nível universitário terá 

a seguinte seriação de disciplinas: 

 

   Primeiro ano 

Matemática I – Cálculo Infinitesimal 

Física Agrícola 

Química Analítica 

Botânica Agrícola I – Anatomia e Fisiologia Vegetal 

Zoologia Agrícola I – Zoologia Geral 

Matemática II – Geometria descritiva e Desenho Técnico 

Introdução à Agricultura 

Trabalhos Práticos I 

   Segundo ano 

Mecânica Agrícola 

Geologia Agrícola 

Botânica Agrícola II – Taxinomia e Economia Vegetal 

Zoologia Agrícola II – Anatomia e Fisiologia dos anim. dom. 

Entomologia e Parasitologia Agrícola 

Química Orgânica 

Pomicultura, Horticultura e Silvicultura 
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   Trabalhos Práticos II 

   Terceiro ano 

Engenharia Rural I – Topografia e estradas. Desenho Topográfico e de estradas 

Agricultura Geral e Genética Vegetal 

Zootecnia Geral e Genética Animal 

Química Agrícola 

Fitopatologia e Microbiologia Agrícola 

Administração Rural 

Agricultura Regional e Genética das Plantas regionais  

   Trabalhos Práticos III 

   Quarto ano 

Engenharia Rural – Hidráulica Agrícola e Construções Rurais 

Agricultura e Genética especializadas 

Zootecnia Especializada 

Economia Agrária 

Tecnologia Agrícola e Indústrias de origem animal 

Introdução ao Desenvolvimento Econômico 

Sociologia e Extensão Rurais 

   Trabalhos Práticos IIII 

 Art. 5º- A FACULDADE DE AGRONOMIA DO MÉDIO SÃO FRANCISCO 

será administrada por um Diretor Geral auxiliado por três assistentes de divisão, um 

Secretário e um Escriturário. 

 Art. 6º- O Órgão Supremo da FACULDADE DE AGRONOMIA DO MÉDIO 

SÃO FRANCISCO é o Conselho de Curadores, compostos de doze membros. 

 Art. 7º- O Conselho de Curadores se reunirá ordinariamente duas vezes por ano 

e extraordinariamente quantas vezes convocados pelo Diretor Geral. 

Art. 8º- As duas reuniões do Conselho de Curadores de caráter ordinário, serão 

realizadas sempre uma antes do começo do ano letivo e outra logo após o término das 

provas de cada ano. 

Art. 9º- Na reunião do Conselho de Curadores realizada antes do começo do ano 

letivo, o Diretor Geral apresentará a programação de serviços para o ano em curso. 

Art. 10º- Na reunião do Conselho de Curadores realizada logo após às provas 

finais de cada ano letivo, o Diretor Geral apresentará relatório dos serviços e contas 

realizadas no ano encerrado. 

Art. 11º- Na primeira reunião ordinária do Conselho de Curadores será eleito seu 

Presidente. 

Art. 12º- O secretário auxiliar da administração do Diretor Geral é o Secretário 

das reuniões do Conselho de Curadores. 
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Art. 13º- O Conselho de Curadores é formado inicialmente pelos doze primeiros 

fundadores da FACULDADE DE AGRONOMIA DO MÉDIO SÃO FRANCISCO. 

Art. 14º- As reuniões do Conselho de Curadores terão validade com a presença 

de pelo menos, a metade e mais um dos seus membros. 

Art. 15º- As Resoluções do Conselho de Curadores serão transcritas em atas 

circunstanciadas em livro próprio, pelo Secretário assinadas pelos membros presentes à 

reunião. 

Art. 16º- Em caso de mudança de residência para local fora da sede da 

FACULDADE DE AGRONOMIA DO MÉDIO SÃO FRANCISCO, membro do 

Conselho de Curadores perderá o mandato. 

Art. 17º- Em caso de morte, de mudança de residência ou de renúncia, o membro 

do Conselho de Curadores será substituído em eleição realizada em reunião 

extraordinária do mesmo conselho. 

Art. 18º- Cabe ao Conselho de Curadores eleger o Diretor Geral da 

FACULDADE DE AGRONOMIA DO MÉDIO SÃO FRANCISCO, cujo mandato é de 

cinco anos, podendo ser reeleito. 

Art. 19º- Os auxiliares de administração do Diretor Geral serão por este 

escolhidos, “ad referendum” do Conselho de Curadores. 

Art. 20º- Os cargos de Diretor Geral e de Assistentes de Divisão são providos 

por Engenheiros Agrônomos, devidamente registrados na Superintendência do Ensino 

Agrícola do Ministério da Agricultura. 

Art. 21º- Enquanto não se proceder concurso para os professores das cadeiras 

das séries anuais, serão estas preenchidas por propostas do Diretor Geral ao Conselho 

de Curadores, cumprindo sempre a legislação especial em vigor. 

Art. 22º- Nos limites estatutários e legais, cabe ao Conselho de Curadores, 

estatuir regras para o ensino e serviços e julgar os planos propostos, relatórios e contas 

apresentadas anualmente pelo Diretor Geral. 

Art. 23º- As rendas da FACULDADE DE AGRONOMIA DO MÉDIO SÃO 

FRANCISCO serão provenientes de taxas de matrícula, anuidades, contribuições, 

doações, dotações, auxílios outros e convênios. 

Art. 24º- Compete ao Diretor Geral representar a FACULDADE DE 

AGRONOMIA DO MÉDIO SÃO FRANCISCO em todos os atos que estabeleçam 

relações jurídicas e extra-jurídicas com outras pessoas e entidades e convocar 

extraordinariamente o Conselho de Curadores. 

Art. 25º- O regime didático e escolar será determinado em Regimento Interno da 

FACULDADE DE AGRONOMIA DO MÉDIO SÃO FRANCISCO. 

Art. 26º- Os fundadores da FACULDADE DE AGRONOMIA DO MÉDIO 

SÃO FRANCISCO não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais. 
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Art. 27º- Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho de Curadores 

cumprindo sempre a legislação em vigor e ouvindo o órgão fiscal competente. 

 

Juazeiro-Bahia, 12 de dezembro de 1960. (Seguem as assinaturas). 
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ANEXO IV 

 

Fotos 

Diretores da Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco até a transferência 

para Uneb (1983). 

 FONTES ICONOGRÁFICAS- Material fornecido pelo professor Paulo Augusto da Costa Pinto (diretor da 

FAMESF em 1962 e atualmente professor da FAMESF, UNEB, campus III, Juazeiro-Ba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Edson Ribeiro 

 

 

Foto 2. João Marcelino da Silva Neto 

Nascido em 20/01/1900. Em 

14/02/1960, o conselho de 

curadores elege para presidente da 

Escola de Agronomia 

Nascido em 18-06-1908. Engenheiro 

agrônomo, diretor da FAMESF de 

14/12/1960 até 30/06/1962. 
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Foto 3. Luiz da Rocha Salles 

 

Foto 4. Carlos Marques de Souza 

 

 

Foto 5. Edgard Chastinet Guimarães 

Nascido em 16/11/1914. Diretor 

da FAMESF de 31/07/1962 até 

29/06/1966 

Nascido em 12/04/1937. Diretor 

da FAMESF de 30/01/1966 até 

08/08/1968. 

 

Nascido em 10/04/1909. Diretor 

da FAMESF de 09/08/1968 até 

08/05/1973 
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Foto 6. Hilmar Hilton Santana Pereira. 

 

 

Foto 7. Rafael Augusto da Costa Chaves 

 

 

Nascido em 08/03/1938. 

Diretor da FAMESF de 

09/05/1973 até 26/07/1974 

 

Nascido em 13/04/1925. 

Diretor da FAMESF de 

27/07/1974 até 01/08/1982 

 


