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RESUMO  
 

 

 

O tema desta dissertação é a História da educação da mulher. Propõe-se, a analisar as 
práticas culturais da professora Anayde da Costa Beiriz (1905-1930), no contexto 
paraibano de início do século XX. Utiliza-se o referencial teórico-metodológico da 
História Cultural, por inclinar-se contra a história silenciada no cânone tradicional. 
Aporta-se no conceito de representação em Chartier (1990), ao romper com antigas 
idéias de sentido intrínseco, absoluto, único, compreendendo as práticas complexas, 
múltiplas e diferenciadas, que constroem o mundo como representação. Também no 
conceito de configuração em Elias (1980), ao abranger que aparentemente indivíduo e 
sociedade são dois objetos que existem independentemente, mas na verdade, referem-se 
a dois níveis inseparáveis do mundo social, estão unidos por elos de interdependência. 
Busca-se um diálogo entre o passado e o presente e as diferentes dimensões: histórica, 
social, política e cultural, vivenciadas pela professora Anayde Beiriz. Para obter as 
informações acerca das suas práticas culturais, caminha-se na busca das marcas desta 
história em múltiplas fontes: na bibliografia disponível entre as áreas da Literatura, 
História, Ciências Sociais e Educação; em arquivos, do Instituto Histórico e Geográfico 
da Paraíba e de Natal; nas Bibliotecas da Universidade Federal da Paraíba e do Rio 
Grande do Norte e em Sebos de livros. A catalogação abrange: periódicos; a legislação 
vigente; escritos de contemporâneos; depoimentos orais de parentes; cartas e fotos. 
Entende-se desta forma, que a idéia de esmiuçar através deste estudo, aspectos que 
ainda não tenham sido vistos e lembrados, podem não apenas responder ao nosso 
questionamento, mas podem a partir da reflexão que se faz traduzir-se num novo 
entendimento desta história. Conclui-se que no processo de inserção da mulher na 
educação a partir das Escolas Normais, estão contidos múltiplos significados, que 
envolvem as relações de gênero, a história do poder, da moral, da superação, das lutas e 
insatisfações. Percebe-se o legado de resistências e conquistas. Foi sob a inspiração dos 
ares da modernidade com a Belle Époque, repercutindo no mundo e também na 
Parahyba do Norte, que se concretizou a formação social da professora Anayde Beiriz e 
das mulheres do seu tempo. A análise da escrita de si confirma o discurso normativo de 
controle moral social, a subjugação e preconceitos sofridos por Anayde Beiriz e a 
educação diferenciada de gênero que determinaram seus hábitos e costumes. Ou seja, à 
mulher, a permanência no espaço privado, o recato, o enobrecimento das funções do lar 
e da maternidade como a sua mais elevada aspiração, a sustentação moral da família, a 
preservação da tradição e a perpetuação das regras religiosas.  
 
Palavras-chaves: Anayde Beiriz. Educação da mulher. Escola Normal Paraibana. 
Prática Cultural. Escrita de si.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RÉSUMÉ  

 

Le thème de cette dissertation est l’Histoire de l’éducation de la femme. Une analyse 
des pratiques culturelles de la professeur Anayde da Costa Beiriz (1905-1930), dans le 
contexte paraibanais du début du XXe siècle, est proposée. Le référentiel théorico-
méthodologique de l’Histoire Culturelle est utilisé, pour aller contre l’histoire passée 
sous silence dans le canon traditionnel. Basée sur le concept de représentation (Chartier, 
1990), rompant avec les anciennes idées de sens intrinsèque, absolu, unique, liée aux 
pratiques complexes, multiples et différenciées, qui construisent le monde comme 
représentation. Basée aussi sur le concept de configuration (Elias, 1980), en comprenant 
que apparemment individu et société sont deux objets qui existent indépendamment, 
mais en vérité, se rapportent à deux niveaux inséparables du monde social, sont unis par 
des liens d’interdépendance. Un dialogue est recherché entre le passé et le présent et les 
différentes dimensions: historique, sociale, politique et culturelle vécues par la 
professeur Anayde Beiriz. Pour obtenir des informations sur ses pratiques culturelles, 
une  recherche des marques de cette histoire dans de multiples sources est effectuée: 
dans la bibliographie disponible parmi les domaines de la littérature, de l’histoire, des 
sciences sociales et de l’éducation; dans des archives de l’Institut Historique et 
Géographique de la Paraiba et de Natal; dans les Bibliothèques de l’Université Fédérale 
de la Paraiba et du Rio Grande do Norte et chez des bouquinistes. L’inventaire 
comprend: des périodiques, la législation en vigueur, des écrits de contemporains, des 
témoignages oraux de parents, des lettres et des photos. On comprend de cette façon, 
que l’idée d’éplucher au travers de cette étude, des aspects qui n’ont pas encore été vus 
et rappelés, peut non seulement répondre à nos doutes, mais, peut à partir de la réflexion 
qui se fait, se traduire par une nouvelle compréhension de cette histoire. En conclusion, 
des significations multiples sont contenues dans le processus d’insertion de la femme 
dans l’éducation à partir des Écoles Normales, qui englobent les relations de genre, 
l’histoire du pouvoir, de la morale, de surpassement, des luttes et insatisfactions. On 
perçoit l’héritage de résistances et de conquêtes. Cela a été sous l’inspiration des airs de 
la modernité avec la Belle Époque, en répercutant dans le monde et aussi dans la 
Parahyba du Nord, que s’est concrétisée la formation sociale de la professeur Anayde 
Beiriz et des femmes de son temps. L’analyse de l’écriture de soi confirme le discours 
normatif du contrôle moral social, le joug et les préjugés soufferts par Anayde Beiriz et 
l’éducation différencié de genre qui ont déterminé ses habitudes et coutumes. C’est-à-
dire, pour la femme, la permanence dans l’espace privé, la retenue, l’anoblissement des 
tâches ménagères et de la maternité comme sa plus haute aspiration, le support moral de 
la famille, la préservation de la tradition et la perpétuation des règles religieuses. 

Mots-clés : Anayde Beiriz, Éducation de la femme. École Normale Paraibanaise. 
Pratique Culturelle. Écriture de soi. 
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PALAVRAS INICIAIS 

 

 

Esta dissertação insere-se na linha investigativa da Cultura e História da 

Educação, inter-relacionada entre as áreas de: Educação, História, Literatura e Ciências 

Sociais. O tema é a História da educação da mulher. Propõe-se a analisar as práticas 

culturais da professora Anayde da Costa Beiriz (1905-1930), no contexto paraibano de 

início do século XX. Busca responder as seguintes inquietações: como transcorreu a 

educação das mulheres no início do século XX, na Paraíba? Como e em que instituição 

a professora Anayde Beiriz fez a sua formação? Como e em que localidade exerceu a 

sua prática pedagógica? Como eram as relações de gênero nesse período? Qual era o 

papel exercido e determinado para Anayde e para as mulheres da sua época?  

A professora Anayde da Costa Beiriz sofreu inúmeras críticas morais por 

suas atitudes consideradas ousadas para moças do seu tempo. Formou-se normalista na 

Escola Normal Feminina Paraibana nos idos de 1922. Lecionou na escola da Colônia de 

Pescadores Epitácio Pessoa, no município de Cabedelo, vila portuária do Estado. Em 

1925 ganhou o concurso de beleza promovido pelo jornal Correio da Manhã. O gosto 

pela literatura proporcionou a sua entrada nas reuniões dos Novos — grupo modernista 

local. Freqüentou os saraus litero-dançantes que aconteciam na casa do médico José 

Maciel, onde conheceu outros jovens intelectuais paraibanos. Nas reuniões Anayde se 

destacava como declamadora e autora de poemas e contos futuristas. Pronunciava-se 

publicamente em favor do feminismo, da liberdade e da independência econômica das 

mulheres. Não aderiu ativamente ao movimento feminista e nem a partidos políticos. 

Anayde Beiriz teve um romance epistolar, platônico e proibido com 

Heriberto Paiva - estudante de medicina na cidade do Rio de Janeiro que durou cerca de 

dois anos (1924 a 1926). A família de Heriberto ao descobrir exigiu o fim do romance. 

De 1928 a 1930, ela iniciou outro romance com o advogado João Dantas (1928-1930) 

— filho de família influente e assassino do presidente da Paraíba João Pessoa. O 

apartamento do advogado foi vasculhado durante sua ausência e, apreendidos vários 

documentos, entre eles algumas cartas de amor escritas por Anayde. A imprensa fez 

uma campanha de difamação e ameaçou publicar as correspondências. Com a 

divulgação do conteúdo das cartas, telegramas e segredos políticos, João Dantas e 



 

 

Anayde Beiriz viram-se desmoralizados socialmente. O fato desembocou no assassinato 

de João Pessoa por João Dantas. A influência do presidente paraibano antecipou o 

movimento da Revolução de 1930 no país. 

Sem apoio e isolada, Anayde Beiriz mudou-se para a cidade do Recife, a fim 

de visitar o namorado que se encontrava na cadeia. Lá, ela mudou de residência 

inúmeras vezes. Não encontrou abrigo nem junto às freiras do internato Dorotéia. Sem 

alternativas e perspectivas futuras, depois do assassinato de João Dantas dentro da 

cadeia, Anayde decide se suicidar e, é levada para uma instituição religiosa, o asilo Bom 

Pastor, com crises compulsivas de vômito ocasionadas pelo veneno tomado. A 

professora não teve a tradição do culto-funeral. Sem familiares, foi enterrada quase que 

anonimamente.  

O fato é que, como todas as pessoas ligadas à família Dantas, Anayde foi 

perseguida. Seu nome na História oficial paraibana sobre o episódio da Revolução de 

1930 não existe. A documentação que atesta suas práticas culturais é escassa ou foi 

destruída. O que restou e sobreviveu à poeira do tempo está guardado com familiares, 

em arquivos públicos paraibanos, ou com pesquisadores (as) interessados (as) na 

História da Paraíba.  

A memória da professora Anayde Beiriz foi recuperada pelo movimento 

feminista da década de 1970. Atualmente tem seu nome perpetuado em uma praça, 

localizada no Bairro de Mangabeira, através da Lei Municipal número 5410, de 27 de 

Outubro de 1987. É considerada a segunda Paraibana notável – Mulher na Paraíba do 

século XX, através do concurso promovido pelo Centro da Mulher 8 de março, em 1999. 

É mulher símbolo, da cadeira n. 21, na Academia Paraibana de Letras, desde 2002. E 

Patrona da cadeira número 16 na Academia Feminina de Letras e Artes da Paraíba, 

desde 2004. A Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), através da Secretaria de 

Educação, Cultura e Esportes (SEDEC), no ano de 2007, inaugurou a Escola Municipal 

Anayde Beiriz.  

Expostos estes aspectos, a importância de se pesquisar a educação da mulher 

através da análise das práticas culturais da professora Anayde da Costa Beiriz se dá em 

função de valorizar a presença feminina na História da Educação Brasileira. 

Reivindicando-a como atriz social e sujeito histórico visível na História Paraibana. Na 

própria história da humanidade, inúmeras mulheres tornaram-se objeto de inspiração 

para entusiasmadas apologias, em sua maioria perpetuada nas escritas masculinas. 

Sensíveis, apaixonadas, amantes, infiéis, vingativas, sejam representadas como Evas 



 

 

diabólicas ou Marias angelicais, as mulheres reivindicam à história a parte que lhes cabe 

como gênero humano nesse mundo. Exigem a expressão de suas vozes, alegrias, dores, 

labores e amores contados a partir de sua própria escrita. 

A pesquisa utiliza-se dos fundamentos teórico-metodológicos da História 

Cultural por inclinar-se contra a história silenciada no cânone tradicional. Aporta-se no 

conceito de representação em Chartier (1990) e também no conceito de configuração em 

Elias (1980). Da seleção e leitura dos dados coletados emergiram quatro temas e uma 

abordagem que serão exploradas neste estudo: Anayde Beiriz, Educação da mulher, 

Escola Normal Paraibana, Prática Cultural e Escrita de si. O trabalho de escansão 

apontou outros subtemas por se tratar de uma pesquisa que não exige muita exaustão - a 

estas foram apenas exploradas breves noções.  

A estrutura do texto dissertativo ficou dividida em duas partes: primeira, 

denominada Construindo caminhos, se subdivide em três capítulos: 1. Os tempos e 

lugares das inquietações — destaco a minha relação com a temática e com o objeto da 

pesquisa, o porquê da escolha deste estudo; 2. A estrada percorrida — discorro sobre os 

caminhos escolhidos, teóricos e metodológicos; 3. Nas fontes, as vozes dos 

contemporâneos — faço o inventário da bibliografia existente que foi possível coletar 

acerca do objeto. 

Na segunda parte, intitulada Anayde da Costa Beiriz: além das palavras, se 

subdivide em quatro capítulos: 4. Anayde e sua época — engloba um breve panorama 

político, econômico, institucional, social e cultural que marcaram a época no início do 

século XX, traz uma síntese da configuração em que Anayde e as mulheres do seu 

tempo absorviam, agiam e experimentaram; 5. A Escola Normal Paraibana — analisa-se 

a formação da professora e conseqüentemente a Educação da mulher paraibana, através 

da História da Escola Normal Oficial da cidade, onde são abordados: ligação com o 

Lyceu; criação da instituição; as leis e decretos; a grade curricular; a origem do 

professorado; as reformas; 6. A prática escolar — reconstituo, através de escassos 

resquícios, a escola e a metodologia usada pela professora no exercício do magistério, 

na Colônia de Pescadores Z-2; 7. Nas cartas, a escrita de si — busco a partir das cartas 

trocadas entre a professora e o estudante de medicina Heriberto Paiva compreender as 

relações de gênero, e a educação da mulher no início do século XX; 8. As imagens 

contam História — trago a iconografia da cidade e de seus personagens. 

Quanto à perspectiva direcionada para o estudo acerca da mulher e educação, 

“sempre haverá coisas novas a dizer enquanto existir uma na terra”, “a mulher é tudo: 



 

 

afirmação suprema, a mulher é nada: suprema negação, a mulher é a mulher, síntese da 

síntese: filosofia pura”, diz Catalina (1954, p. 19). Puras, ingênuas, amantes, cortesãs, 

abnegadas esposas e mães dedicadas, as mulheres sempre são as protagonistas 

principais de inúmeras tramas. De temas maternais às paixões arrebatadoras, as 

mulheres teceram e tecem os fios da História. 
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TUDO NELA REVIVEU 
 
 

Era tão livre 
Como um passarinho 

Que fora do ninho 
Põe-se a voar 

Sem “pouso”certo 
A seguir os ventos 

Na imensidão do ar 
 

Bela morena sedenta de beijos 
Fez-se mulher apaixonadamente 

No coração tantos anseios 
Janela aberta... Para novos tempos 

 
Anayde a tua saga 

Não foi em vão 
Pobre menina triste 

Pecado é não saber amar 
 

Alma sensível, espírito guerreiro 
Das lutas nunca se apartou 

Nas malhas do silêncio 
Plantando sementes 

Morrendo em cada instância 
Por ser mais que uma só 

 
(Maria da Penha Beiriz Carneiro) 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 1. Folder do evento em homenagem ao centenário de Anayde Beiriz. 
Fonte: Acervo particular de Mariza de Oliveira Pinheiro.  



 

 

 
1. OS TEMPOS E LUGARES DAS INQUIETAÇÕES  

 

 

Entretanto, entendendo que escrever é um 
desnudamento, é um despojar da alma, indago: como 
essas mulheres poderiam escrever nos serões do Rio de 
Janeiro da segunda metade do século XIX? Como 
poderiam praticar, nesses espaços coletivos, a leitura 
que as seduzia e instigava a curiosidade? E os olhares 
em volta? E a censura prévia dos familiares? E a 
conversa paralela em torno de assuntos outros, alheios 
ao que, provavelmente, turbilhonava a imaginação 
dessas leitoras? (MORAIS, 2002, p. 85).  

 

Percebo o sentido para este estudo, inicialmente, ao abordar as vertentes: 

mulher, educação, história, literatura e práticas culturais, através das leituras dos 

escritos de Morais (2001; 2002; 2003; 2006). Encontro, principalmente, através dos 

seus escritos, o caminho a ser trilhado. Vejo-me em suas indecisões, em seus medos, 

nos recuos e nos avanços. Experimentando também as tensões que envolvem o ato de 

escrever. Sua presença é marcante nesta pesquisa. Como também são marcantes seus 

traços nesta escrita. Eu, Morais, nós, Anayde Beiriz e as mulheres na História. 

Pronomes e sujeitos que se fundem na composição desta dissertação.   

Para Morais (2002), o ato historiográfico é como uma espécie de viagem, 

onde presente e passado se encontram, fazendo emergir vozes que constroem sentidos e 

significados. Sobretudo para ela, o pesquisador desfruta da ilusão de viajar no tempo 

não apenas como leitora, “mas também uma ouvinte atenta dessas vozes que têm muito 

que contar”. Diz ainda: “Reconstituir esse passado significa recriar tempos, espaços e 

ausências, preenchendo-os de sentidos, conforme minhas próprias percepções, que se 

materializam na urdidura do texto.” (MORAIS, 2002, p. 24).  

Nesse sentido, escrever é um desnudamento materializado nos fios da trama 

das palavras como assim também o foram para as mulheres de outrora. Imagine uma 

pessoa imersa na escuridão, presa na obscuridade, tateando em busca da luz. Assim nos 

encontramos desde a infância, acorrentadas e acorrentados, sem enxergarmos a 

definição real das coisas que nos cercam. Platão (2002, p. 257), no célebre Mito da 

caverna, mostra que as correntes que nos aprisionam devem ser rompidas. Entretanto é 

preciso estar sempre alerta acerca da liberdade experimentada, diz ele, para estarmos 

alertas para as descrenças e os deslumbramentos encontrados juntamente com as novas 

descobertas.  



 

 

Ao iniciar a pesquisa percebia-me assim: cega, inquieta e inconformada com 

inúmeras situações vividas durante minha própria trajetória. Essas situações, em sua 

grande maioria, envolviam também pessoas que me cercavam. Percebia a necessidade 

de compreender principalmente a relação entre homens e mulheres - as diferenças, não 

apenas fisicamente, mas as determinações socioculturais que nos impunham papéis 

diferenciados na sociedade. Tateando como uma criança, diante das primeiras letras, 

encontradas nas leituras, tive momentos de incredulidades, incertezas e até de 

arrebatamentos. Confesso que esses momentos foram tão prazerosos! São como a 

emoção, quando da descoberta do mundo da escrita na infância. Nesse sentido, a 

imaturidade é momentânea e deve ser perdoada.  

Ao lidar com essas ilusões nas leituras, vêm as sensações da escrita. E, nessa 

escrita, a possibilidade do encontro com uma dialética textual que proporcione prazer, 

tentando não esquecer os recados de Barthes (2006). A importante fruição, que 

emociona como nas telas cinematográficas. Não sei se meu texto frui. Só sei que ele 

nasce do limite do que conheci e aprendi hoje. O amanhã será sempre de novos 

aprendizados, de outras novas sensações.  

O difícil e diferenciado percurso das mulheres na História da Educação é 

preocupação de pesquisadores e pesquisadoras atentos às marcas que estas deixaram 

enquanto professoras e suas atuações intelectuais na sociedade. As pesquisas 

fundamentadas na História Cultural buscam reconhecer objetos e sujeitos excluídos da 

versão oficial e suas contribuições para desmistificar o domínio dos escritos sob a ótica 

dos vencedores. Para as mulheres, romper com o silêncio foi tarefa complexa. Nesse 

processo estavam, e ainda estão contidos, múltiplos significados que envolvem as 

relações de gênero, a história do poder, da autoridade familiar, da moral e, 

principalmente, da superação do medo de se expor. 

As inquietações em busca de respostas para as determinações socioculturais 

impostas ao sexo feminino e os desafios enfrentados na sociedade sempre estiveram 

presentes em minha trajetória, como menina, mulher e professora. Formei-me aos 

dezessete anos de idade, no ano de 1981, no curso do Magistério, do Instituto de 

Educação do Amazonas (IEA), na cidade de Manaus. Sem a perspectiva de prestar 

vestibular, diante da necessidade de arranjar emprego para contribuir com o sustento da 

família, consegui meu primeiro e único emprego, como professora no extinto Território 

Federal de Roraima.  



 

 

À época, era grande a falta de professores devido a distância da região para 

os grandes centros. Também, não havia universidade e nem cursos de formação de 

professores primários. Estes, em sua grande maioria vinham de vários estados do país, 

principalmente do Sudeste. Aproveitei, então, a oportunidade a partir do convite de uma 

prima que era diretora em uma escola. Foi o primeiro passo para a construção de minha 

independência financeira, apesar do sofrimento ocasionado pela distância - eu em 

Roraima e eles em Manaus - que me separava dos familiares.  

Na escola, sofri desconfianças no início, pela aparência juvenil, superadas 

durante os dez anos de atuação no Magistério, na cidade de Boa Vista. Atuei de 1982 a 

1994, desde a alfabetização, no colégio São Vicente de Paula, localizado no bairro de 

mesmo nome e, posteriormente, nas diversas classes de 1º e 2º graus (hoje, Ensino 

Fundamental e Médio).  

Foram muitas as dificuldades enfrentadas. Como a falta de formação 

adequada para enfrentar e solucionar os problemas cotidianos do ensino. O último ano 

do magistério foi cursado no horário noturno. O IEA, apesar de sua suntuosidade, não 

atendia às expectativas educacionais. Na verdade, o que realmente aprendi foi na prática 

diária na sala de aula. Eu superava os desafios que surgiam através da intuição, nas 

leituras contidas nos livros didáticos e nas orientações de professores especialistas que 

vinham de outras regiões, para ministrar os cursos de capacitação. Percebia nesses 

encontros, que a figura feminina era predominante. Tornavam-se momentos festivos e 

alegres. O complicado era compreender que a cada ano mudavam os métodos de ensino. 

E, assim, éramos como que laboratórios de experimentação.  

Com a mudança do Território de Roraima1 para Estado, em 1988, os 

servidores federais tiveram um prazo de dez anos para redistribuírem-se. Fui para João 

Pessoa/PB, em 1995, onde tive a oportunidade de continuar os estudos. Trabalhando na 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em 2001, conclui o curso de Comunicação 

Social, habilitação em Jornalismo. Defendi o trabalho Apelação na TV: uma análise do 

programa do Ratinho. Incomodava-me o sucesso desse programa, até entre as classes 

sociais mais favorecidas.  

O programa se utilizava de casos dramáticos e grotescos que envolviam as 

relações de gênero. Era um espetáculo dionisíaco, rabelaisiano no sentido da 

                                                 
1  O estado de Roraima, cuja capital é Boa Vista, situa-se no extremo norte do Brasil e ocupa uma área de 
225.116km2. Limita-se a noroeste e norte com a Venezuela, a leste com a Guiana e o estado do Pará e ao 
sul e oeste com o estado do Amazonas. Roraima inclui em seu território o ponto mais setentrional do 
Brasil, o monte Caburaí, localizado na serra de Pacaraima, acima da linha do equador.  



 

 

“carnavalização, da festa do riso” (BAKTHIN, 1993). Essa exuberância e falsa 

carnavalização, o riso mascarado pela desvalorização feminina que o programa 

transmitia, legitimavam a fórmula sensacionalista e escatológica. O bizarro ocultava, na 

verdade, a ausência de seriedade que também existe em alguns aspectos na cultura 

brasileira, como a auto-desvalorização, o preconceito e a dominação masculina nas 

relações entre os sexos. 

Percebo que meu interesse acadêmico pela historiografia da educação 

também está marcado pela minha própria trajetória de vida e pelo meu desenvolvimento 

sociocultural. Portanto, compreender, defender e buscar respostas para a realidade que 

envolviam as mulheres atraía-me bastante.  

Entendo que as opções que elegi, por determinadas áreas, emergiram das 

minhas inquietações e pelo que Morin (2005) denomina de imprinting cultural. São as 

marcas que trazemos desde o nascimento, os paradigmas, normalizadores, os 

estereótipos, as crenças sociais, impressas em nosso cognitivo que formam o nosso 

caráter pela família, escola, religião, cultura e sociedade. Muitas dessas “determinações” 

sociais, econômicas e políticas me desafiavam e intrigavam pelos absurdos que 

reinavam germinando o inconformismo contestador que assimilei. 

Sobretudo, de modo mais particular, compreendo a minha relação com esta 

pesquisa, através das inquietações que me acompanham também no cotidiano do meu 

trabalho como professora. E assim, a perspectiva de estudos acadêmicos com a 

abordagem histórica se firmava ainda mais a partir da minha atuação, no período de 

2001 a 2004, como coordenadora do Curso de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), 

na Universidade Federal da Paraíba. Durante esse tempo tive a oportunidade de 

conviver com adolescentes, jovens e adultos, principalmente do gênero feminino, de 

classe social menos favorecida da sociedade.  

Essa experiência motivou-me na construção da pesquisa que desenvolvi 

como trabalho final do II curso de Especialização em Educação Básica, do Programa de 

Pós-graduação em Educação da Universidade Federal da Paraíba, onde defendi em 2003 

a monografia intitulada: Um olhar sobre a História do Núcleo de Ensino Supletivo do 

Centro de Educação: construindo caminhos. A monografia pretende ser uma 

contribuição para o registro historiográfico do Núcleo, em seus dez anos de atividade 

educacional de 1993 a 2003. O meu objetivo foi sistematizar a experiência, visto ser a 

pesquisa pioneira sobre o curso e este ser considerado uma referência no Estado, 

enquanto iniciativa que atenda às expectativas educacionais dos jovens e adultos. E 



 

 

também para contribuir como fonte de pesquisas futuras, por conter sistematicamente 

nos anexos vasta documentação sobre o CEJA/CE/UFPB.  

Outro aspecto que contribuiu significativamente para a definição do objeto 

de estudo relaciona-se com minha atuação no Fórum de Mulheres da Universidade 

Federal da Paraíba. O Fórum é constituído por professoras, estudantes e funcionárias da 

instituição, recebendo o apoio de simpatizantes masculinos. É um movimento que tem o 

compromisso de lutar e reivindicar a problemática acerca das mulheres que integram o 

quadro institucional, servindo de instrumento contra a violência, contra a falta de 

segurança interna e contra o preconceito de gênero. Busca também organizar eventos 

que ampliem a discussão sobre a trajetória de luta das mulheres visando compreender a 

importância do papel social e cultural destas na sociedade.  

Com esses objetivos, no ano de 2005 organizamos um evento, em parceria 

com o Centro Cultural e Biblioteca Anayde Beiriz, tendo como representante o 

professor Francisco de Assis Vale e O Sebo Cultural, com Heriberto Coelho. Fizeram 

parte, enquanto coordenadoras do Fórum e representantes docentes, eu do Centro de 

Educação; Jemima Marques, do Departamento de Biblioteconomia do Centro de 

Ciências Sociais Aplicadas; Wilma Mendonça, do Departamento de Letras do Centro de 

Ciências Humanas Letras e Artes; José Nilton da Silva, do Departamento de História. 

As estudantes Ana Paula Romão, mestranda em educação e Edjane Soares, graduanda 

em turismo. E a funcionária Eurídice Alves, representante do sindicato dos técnicos 

administrativos. Tivemos também o apoio dos centros e grupos de mulheres 

organizadas da Paraíba; entidades de classes sindicais e culturais, entre eles, o Centro da 

mulher 8 de março, o núcleo de estudos e atividades culturais Frida Kahlo.  

O evento teve como objetivo comemorar o centenário de nascimento da 

professora Anayde Beiriz (1905 – 2005), como dívida moral arraigada na Paraíba, por 

conta dos preconceitos que sofreu nos acontecimentos pré-Revolução de 1930, na 

região, e que ainda repercutem na atualidade. Na comemoração, dedicamos um dia de 

debates acerca da trajetória da professora intitulado: A Mulher na História: 100 anos de 

Anayde Beiriz (1905 – 2005). 

Contamos com o apoio da Universidade Federal da Paraíba, representada 

pela primeira vice-reitora Maria Yara Campos Matos, em comemoração aos cinqüenta 

50 anos de história da UFPB, a TV Universitária fez todo o registro do evento, 

constituindo-se nas primeiras imagens da História da emissora. Além de uma exposição 

do Memorial Iconográfico sobre Anayde Beiriz organizado pela Organização não 



 

 

governamental Parahyba Verdade2, com fotos inéditas da professora, seus familiares, 

amigos e de personalidades da sociedade à época. Foi lançado, o livro de Aranha (2005) 

intitulado A Panthera dos olhos dormentes.  

Houve, também, a exibição de três filmes: Paraíba Mulher Macho, de 

Tizuka Yamasaki (1983), com a participação de Tânia Alves interpretando Anayde 

Beiriz - o filme obteve vários prêmios nos Festivais de Havana e Brasília como melhor 

filme, direção, trilha sonora, cenografia e técnica de som. Porém, junto com o sucesso 

vieram as críticas. Primeiro, o título não foi bem aceito pelas feministas paraibanas, por 

conter a conotação de mulher nordestina de pouca feminilidade; em segundo, as cenas 

de nudez excessiva provocaram polêmicas e constrangimentos aos familiares de Anayde 

Beiriz que tentaram proibir a exibição do filme. De acordo com os críticos de cinema, 

ele não contribuiu significativamente para a reconstituição da história da Paraíba e o seu 

envolvimento na Revolução de 1930.  

O segundo filme, Esperando João, do crítico, poeta e professor 

pernambucano Jomard Muniz de Brito, produzido em Super-8 foi também criticado pela 

família de Anayde, por conter um poema de Eulajose Dias, representando-a de forma 

pejorativa e duvidosa. 

E o terceiro, Anayde Beiriz, de Mabel Dias, um documentário produzido 

como trabalho de conclusão do curso de Comunicação Social, na Universidade Federal 

da Paraíba. De acordo, com o crítico de cinema João Batista de Brito, apesar da baixa 

qualidade em se tratando de filme de amadores, o documentário é fiel aos dados 

históricos originais.  

Para sistematizar os estudos e pesquisas sobre Anayde, organizamos uma 

mesa redonda, onde participaram da mesa as professoras Martha Maria Falcão, do 

Departamento de História, que contextualizou o momento histórico de 1930; Ana Maria 

Coutinho de Sales, do Departamento de Educação, que destacou a sua atuação na 

literatura e na imprensa paraibana; o representante do Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico da Paraíba (IPHAEP), Carlos Alberto de Azevedo, responsável pelo 

tombamento da última casa que Anayde morou. Na fachada da casa está afixada uma 

placa com os dizeres: “Meu sonho de felicidade: um amor absoluto, imutável, mais forte 

                                                 
2  A Organização Parahyba Verdade engloba escritores e artistas que buscam desmistificar as versões 
historiográficas na perspectiva dos vencidos. Com as publicações os membros tentam desfazer a imagem 
mítica que cristalizou Anayde de forma pejorativa.  



 

 

que as leis da vida e da própria natureza”; o professor do Departamento de Artes, 

teatrólogo Paulo Vieira, autor do texto da peça Anayde, encenada pelo grupo Bigorna.  

As películas foram analisadas pelo professor e crítico de cinema João 

Batista de Brito. Como representante da família, Maria da Penha Beiriz – sobrinha de 

Anayde e sócia da Academia de Letras do Extremo Oeste Paraná, onde reside 

atualmente - deu seu depoimento emocionado sobre as conseqüências e repercussões do 

envolvimento da tia com João Dantas. Mapê Carneiro, como é conhecida, confessa que 

mudou com a família para o sul da cidade porque não quis que seus filhos sofressem os 

constrangimentos que ela passou. Na escola, seu sobrenome Beiriz era evidenciado por 

colegas da sala de aula, sempre de forma jocosa. Mapê é a sobrinha que tem a 

fisionomia mais parecida com Anayde. Por fim, o evento foi encerrado com um sarau 

poético que contou com a participação de diversos artistas e admiradores do mito que se 

constituiu a professora Anayde Beiriz, na cidade paraibana. 

A minha participação no Fórum de Mulheres da UFPB foi significativa e 

contribuiu para relacionar os fatos, que ora conhecia acerca da professora Anayde 

Beiriz, com a História das Mulheres, no que se refere às lutas e resistências pelo direito 

e liberdade social. Proporcionou-me também a compreensão e reflexão da minha 

própria condição de mulher.  

Simultaneamente ao meu envolvimento com as atividades do evento, tive 

contato com leituras que me forneceram um entendimento mais aprofundado dos 

acontecimentos que envolviam a referida professora. Essas leituras despertaram ainda 

mais o meu interesse em aprofundar sobre a história de vida dessa mulher tão “falada” 

que se destacou por sua dinâmica e ousadia. Por que sofreu preconceitos e foi 

perseguida até decidir suicidar-se? O que a diferenciava das mulheres de sua época? 

Como foi sua atuação profissional como professora? Por que atuou com adultos, numa 

época em que a função das normalistas era atuar na educação primária?  

Anayde tornou-se “falada”, na medida em que se rebelou contra as normas 

de sua época. Transcendeu a consciência moral vigente. Por sua ousadia, sofreu 

preconceitos e foi perseguida até chegar ao suicídio. Suas atitudes a diferenciavam das 

mulheres de sua época. Como professora, atuou com adultos, numa época em que o 

papel reservado às normalistas era a atuação apenas com crianças. Percebia-me diante 

de uma instigante história feminina. Uma inspiração para as mulheres atuais.  

Pensei em relacionar o que ora havia vivenciado, no Fórum de Mulheres da 

UFPB, ao inteirar-me da biografia sobre Anayde Beiriz, numa pesquisa mais 



 

 

fundamentada ao nível de pós-graduação. Buscava orientação para o que e como fazer 

com essa envolvente história, típica dos folhetins do século XIX.   

Nesse mesmo período, eu cursava minha segunda especialização, em 

Jornalismo Cultural, coordenada pelo professor Wellington Pereira, do Departamento de 

Comunicação da UFPB. A disciplina Teoria e Linguagem Jornalística, ministrada por 

ele, foi importante para a ampliação do meu horizonte de leitura. Sentia-me embevecida 

com seu conhecimento e fazia questão de anotar todas as referências de leitura que me 

indicava. Ainda tenho o bloquinho e carrego-o comigo como um tesouro. A lista tem 

aumentado bastante durante esse caminho de desvendamentos.  

Durante o curso procurei relacionar a figura feminina nos trabalhos que eram 

exigidos. Buscava sempre visualizar e compreender a presença da mulher nas mais 

variadas expressões culturais. A disciplina Metodologia da Pesquisa em Jornalismo 

exigia a criação de um esboço de projeto. Elaborei o projeto intitulado, A mulher diante 

do mito: o discurso ideológico e cultural nos escritos históricos sobre Anayde Beiriz. 

Pensava em analisar o discurso ideológico-cultural contido nos escritos sobre a 

professora.  

Esse projeto foi o embrião para eu tentar a seleção do mestrado do Programa 

de Pós-Graduação em Educação na Universidade Federal da Paraíba, no ano de 2005, 

com o projeto A mulher e a educação popular na década de 1920 na Paraíba: o papel 

desempenhado pela educadora Anayde Beiriz. Tinha pretensões de compreender sua 

atuação como professora na Colônia de Pescadores do município de Cabedelo e, através 

de sua prática, a História da Educação Popular. Não tive êxito. Fui a busca de outros 

caminhos, de outras portas. Essas portas abriram-se na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, a partir de minha inserção como aluna especial na Base de Pesquisa 

Gênero e Práticas Culturais: abordagens históricas, educativas e literárias.  

Havia investigado através da internet outros programas que abordassem 

estudos historiográficos na perspectiva de gênero, pois havia definido meu objeto de 

estudo, no caso a professora Anayde Beiriz. Encontrei acessando os sítios e Diretórios 

de Pesquisas do Brasil, a Base de Pesquisa Gênero e Práticas Culturais, coordenada pela 

professora Maria Arisnete Câmara de Morais. Percebi que as pesquisas relacionavam-se 

com o objeto de estudo que eu definira. Pois, a referida base desde 1998 analisa perfis 

de professoras e escritoras que contribuíram para a formação da sociedade letrada 

brasileira e norte-rio-grandense. Enfoca as práticas docentes dessas professoras, sua 

formação e atuação na Escola Normal e na imprensa. 



 

 

Freqüentei as aulas da disciplina, a princípio como ouvinte, faltando cinco 

aulas para encerrar o semestre, mesmo estando a quase 200 km de distância. Às quintas-

feiras de aula acordava às 4h da manhã para pegar o ônibus de João Pessoa/Natal, e 

aproveitava às três horas de viagem para continuar as leituras indicadas para a aula. Da 

janela do ônibus, observava a paisagem verde a exalar o perfume fresco do canavial e o 

aroma forte dos engenhos, marcando os limites comuns entre a Paraíba e o Rio Grande 

do Norte.  

A paisagem me fez imaginar quantas mulheres e crianças satisfizeram e 

ainda satisfazem as necessidades e os interesses dos grandes agricultores. O mundo 

pode ter ficado mais moderno com o maquinário, mas a cena das trabalhadoras e das 

crianças empunhando o facão desde o raiar do sol se mantém em alguns lugares, 

sobrevivem ao tempo e aos avanços tecnológicos. Voltando os olhos, para o interior do 

ônibus, percebi que tinham outras pessoas com o meu mesmo otimismo e determinação. 

Dentre os passageiros encontravam-se professores e estudantes vindos de outros estados 

circunvizinhos do Rio Grande do Norte. O que também nos assemelhava era a vontade 

de compreender e tentar transformar esse mundo injusto e desigual. 

A busca desse olhar mais ampliado foi favorecida inicialmente ao cursar 

como aluna especial, a disciplina Gênero, Educação e Literatura IV, durante o semestre 

2005.2, ministrada pela professora Maria Arisnete Câmara de Morais. Posteriormente 

fui aprovada e inserida como aluna regular do mestrado a partir de 2006, com o projeto 

intitulado Anayde Beiriz e os arquivos silenciosos: a representação da professora e 

poetisa na imprensa paraibana, sob a orientação da referida professora. 

O projeto, ainda embrião, foi se adequando à proposta da Base, na medida 

em que se ampliava o universo de pesquisa e leituras. As leituras empreendidas e 

discutidas na sala de aula eram direcionadas para enfoques voltados aos aspectos da 

História da Educação das Mulheres, os fundamentos acerca das categorias a serem 

analisadas, inseridas nas áreas da educação, da história e da literatura, ampliando o 

campo das fontes também nos impressos desde o século XIX.  

Estes estudos foram fundamentais para eu definir como fazer a pesquisa. 

Compreendi os conceitos construídos por autores como: Roger Chartier (1990); Peter 

Burke (1992, 1997, 2005); Norbert Elias (1980 e 1994); Michel de Certeau (1994 e 

2002); George Duby (1993); Pierre Bourdieu (2004; 2006); Michelle Perrot (2001 e 

2005); Joan Scott (1995); Le Goff (2003); Foucault (1992), bem como os caminhos 

apontados por Morais (2002 e 2003); Galvão (1996); Lopes (1994); Freitas (2003); 



 

 

Nunes (1992) e outros que serão citados no decorrer deste trabalho. Esses autores 

fundamentam e ampliam a problematização de pesquisas. Instigam um novo olhar sobre 

a historiografia, incluindo objetos e sujeitos que antes eram considerados menores. A 

história dos vencidos, dos excluídos, das mulheres, da Educação e tantas outras que 

abrem um leque de possibilidades do fazer historiográfico e que permitem a 

compreensão do mundo, a partir do singular, do individual, seja o masculino, ou o 

feminino, para o plural, o coletivo.  

Percebi que analisar as práticas culturais da professora Anayde Beiriz 

compreende também analisar a relação das mulheres do seu tempo, seus valores, 

reivindicações, tensões, os modos como agiam, viviam, sentiam, solidarizavam-se, 

hostilizavam-se ou morriam. Sobretudo, identificar quais são as suas interdependências 

e o espaço social que configurava as relações sociais de gênero e as práticas culturais da 

sociedade paraibana da época, as representações construídas e perpetuadas de formas 

diferentes que consolidaram sua formação e singularidade, tornando Anayde Beiriz 

sujeito e objeto visível.  

 

 

 

 



 

 

 

 
Figura 2: Poema de Severino Guerra, presenteado a Ialmita Grissi, 58 anos após a morte de sua tia.  
Fonte: Acervo particular de Mariza de Oliveira Pinheiro, doado por Ialmita Grissi, sobrinha de Anayde.  

  

 

 



 

 

 

2. A ESTRADA PERCORRIDA... 

 

 

Caminhar e/ou escrever, é o trabalho sem trégua, pela 
força do desejo, sob as esporas de uma curiosidade 
ardente que nada poderia  deter. (CERTEAU, 2002, p. 
13).  
 

 

Percorro caminhante e curiosa. Parafraseando Certeau (2002, p. 13), também 

busco “o meu caminho”. Caminho que, do mesmo modo, “parece se apossar deste 

texto”, como uma viajante, vagando movida pelo desejo incansável de encontrar as 

marcas, os traços da História, obscurecidos nos recônditos dos arquivos e bibliotecas. 

Nesta busca de desvendar as minhas inquietações acerca da educação da mulher, através 

da prática da professora Anayde Beiriz, utilizo como delineamento metodológico a 

multiplicidade de fontes que estejam acessíveis. Jornais, entrevistas, escritos dos 

contemporâneos, epístolas. Tudo ou o pouco que consegui reunir se transformam em 

pistas. Pistas que determinam os limites dos caminhos escolhidos, mas também apontam 

possibilidades de novas trilhas.   

Busco as fontes bibliográficas disponíveis. Dentre elas, na Paraíba as que se 

encontram na Biblioteca Central da Universidade Federal da Paraíba (UFPB); nas 

setoriais do Centro de Ciências Humanas Letras e Artes (CCHLA) e no Centro de 

Educação (CE); no arquivo do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano; no Núcleo de 

Documentação e Informação Histórica Regional (NDHIR/ UFPB); no Arquivo Público 

Municipal e Estadual da Paraíba e na cidade de Cabedelo. Em Natal, nas bibliotecas, 

Zila Mamede e a setorial, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), além do 

Instituto Histórico e Geográfico do RN (IHGRN).  

Dessa exploração nas bibliotecas e arquivos deparo-me com inúmeras 

dificuldades. A insuficiência documental acerca da presença de Anayde Beiriz como 

aluna na Escola Normal, no que se refere aos registros da secretaria, como matrícula e 

freqüência nos diários de classe. Não restam vestígios. Os poucos que sobreviveram à 

poeira do tempo e as inúmeras mudanças, como relatórios de ensino, legislação, editais 

de contratação de professores, livros adotados e fotografias, encontram-se disponíveis 

no Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba (IHGPB).  



 

 

O que comprova sua formação nesta instituição está em mãos de seus 

familiares. Guardiões de sua memória. O Diploma de normalista assinado pelo Diretor 

da Escola Normal, Monsenhor João Baptista Milanez, confere-lhe o título de 

professora-normalista em 1922. O registro do Diploma, enquanto fonte documental de 

sua formação conduz-me ao desafio da aventura na garimpagem da pesquisa em busca 

das pistas educacionais dessa época. 

Além dos arquivos, utilizo também como fonte depoimentos orais coletados 

de familiares, de descendentes, de ex-alunos, de ex-professoras que foram alunas da 

Escola da Colônia de Pescadores Z-2, no município de Cabedelo, onde a professora 

exerceu sua prática pedagógica. De acordo com os depoimentos dos entrevistados, as 

práticas pedagógicas posteriores a 1947, data do exercício da professora Maria das 

Dores Silva (ex-aluna e docente aposentada pela Colônia, em 1977), constituem-se em 

métodos semelhantes adotados à época da atuação da professora Anayde Beiriz. Estes 

depoimentos representam uma contribuição para a construção da memória da prática 

escolar da referida professora. Do ponto de vista de Alberti (2005, p. 155), o uso da 

fonte oral permite o “registro de testemunhos e o acesso à ‘história dentro da História’ e, 

dessa forma, ampliam-se as possibilidades” de apreensão e análise do passado.  

Os resquícios documentais espalhados por arquivos da cidade, como o 

Arquivo Público do Estado localizado no Bairro de Tambiá, não têm pessoal 

especializado para orientar a pesquisa. Os muitos documentos que lá se encontram estão 

em péssimo estado de conservação, repletos de poeiras e fungos. A localização do 

Arquivo também não é adequada, fica quase num porão do prédio. Não consta nenhuma 

documentação de escolas, mas estão disponíveis jornais e outros documentos acerca das 

finanças, escrituras e contratos de propriedades em caixas separadas por datas. Pela falta 

de pessoal qualificado, e sem roteiro da localização desta documentação, é preciso 

passar dias e meses garimpando e correndo o risco de contrair moléstias. Não encontrei 

nenhum documento relacionado com minha pesquisa durante o levantamento de dados.  

No município de Cabedelo, não encontrei o arquivo da Escola da Colônia de 

Pescadores onde a professora atuou e no arquivo público da cidade não constam 

documentos sobre a colônia ou a própria escola que lá funcionou. De acordo com a atual 

administração da Cooperativa, o diretor Paulo Ferreira da Silva e o tesoureiro Manoel 

Pereira de Lima (Manuca), de 62 anos, a documentação antiga foi enviada para a sede 

do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e Renováveis 

(IBAMA), na cidade de Brasília. A informação foi confirmada através da entrevista que 



 

 

fiz com a professora e secretária, Maria das Dores, que atuou na escola na década de 

1940.  

Já nos arquivos do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba e do Rio 

Grande do Norte a organização e o cuidado com a História são visíveis por toda parte. 

Também percebi pessoas especializadas em orientar o manuseio de documentos e 

objetos que lá estão. Foram os lugares mais adequados para pesquisar. Não percebia 

nem o tempo passar, esquecia de tudo, mergulhada na década de 1920, com o intuito de 

desvelar a História sedutora de Anayde Beiriz. É fascinante, uma sensação inexplicável. 

As leituras levavam-me no tempo. Tão absorta estava que, ao assinar recados e notas 

com datas do tempo presente, deparava-me em registrar o ano de 1922. 

Para configurar o contexto paraibano, busco em Mello (1990 e 2002); 

Aguiar & Mello (1985); Trigueiro (1982); Galliza (1993); Melo (1996); Luna (1995); 

Joffily (1980); Pimentel (2002); Pinheiro (2002), os traços do período. Busco na 

literatura de José Américo de Almeida, na de Silinha de Oliveira Lima, a descrição da 

época, o espaço do social, do cultural, do político, enfim, do cotidiano.  

José Américo de Almeida, importante autor, foi presença constante na 

imprensa paraibana da década de 1920, com alguns escritos dedicados às mulheres. 

Publicou, em 1922, Reflexões de um cabra, na revista Era Nova. Posteriormente lançou 

uma segunda edição pelo Leitura/MEC, em 1971, e a terceira edição, no Rio de Janeiro, 

pela Civilização Brasileira, em 1979.  E, em 1923, Paraíba e seus problemas, com a 

segunda edição em 1937 e a terceira em 1980 pela Secretaria de Educação e Cultura do 

Estado da Paraíba.  

O romance A Bagaceira fora publicado pela primeira vez na Imprensa 

Oficial em 1928. A grande importância e êxito do romance confirmam-se pela tiragem 

de quatro edições, no mesmo ano de seu lançamento. Duas no próprio estado da Paraíba 

e outras duas no Rio de Janeiro, lançadas pela Livraria Castilho. Américo expressa aos 

leitores da época o traço dos sobreviventes sertanejos, do sofrimento da seca enraizado 

no povo, a luta contra a injustiça e a busca da liberdade, os perfis de mulheres, a paixão, 

o amor.  

Encontro em Silinha Lima, no livro Lampejos de saudade, os resquícios 

sobre a cidade de Cabedelo, onde a professora exerceu sua prática. Os detalhes da 

cidade na década de 1920 e a configuração sociocultural. Busco também, na revista Era 

Nova e no jornal A União, o cotidiano urbano da Paraíba e a influência política e cultual 

do contexto nacional.  



 

 

O contato com documentos, periódicos adormecidos nas estantes e gavetas, 

decifrando os códigos simbólicos materializados nas fontes, merece um olhar para além 

do que está representado. O saber usar, manusear e respeitar esse material, sem esquecer 

sua importância para futuros pesquisadores, é fundamental.  

O livro Fontes históricas, organizado por Pinsk (2005, p. 8), explicita as 

inúmeras possibilidades de abordagens, técnicas e métodos investigativos. Expõe as 

inúmeras possibilidades do fazer historiográfico. Os cuidados e dificuldades na 

apropriação das variadas fontes, uma vez que “diferentes olhares sempre abrem novos 

horizontes”.  

O artigo de Bacellar (2005, p. 24), contido no livro é bem elucidativo quanto 

ao exercício do pesquisar no fazer historiográfico: 

 

 

O abnegado historiador encanta-se ao ler os testemunhos de pessoas 
do passado, ao perceber seus pontos de vista, seus sofrimentos, suas 
lutas cotidianas. Com o passar dos dias, se ganha familiaridade, ou 
mesmo certa intimidade, com escrivão ou personagens que se 
repetem nos papéis. Sente-se o peso das restrições da sociedade, ou o 
peso da miséria, ou a má história de vida, o seu desenrolar. Os 
personagens parecem ganhar corpo, e é com tristeza que, muitas 
vezes, percebe-se que o horário do arquivo está encerrado, que 
precisamos fechar os documentos e partir, sem continuar a leitura até 
o dia seguinte. Essa é a vida da pesquisa: dura, cansativa, longa, mais 
gratificante, acima de tudo.  

 

 

Foram assim mesmo as sensações que experimentei ao imergir na pesquisa. 

E também grandes foram as frustrações ao percorrer o caminho. A dificuldade foi 

enorme em confirmar os dados citados em algumas fontes. A grande maioria dos 

documentos e escritos de Anayde Beiriz foram queimados e perdidos pelo tempo. 

Alguns se encontram disponíveis com sua sobrinha Ialmita Grissi, cuidadosa e 

admiradora da memória e imagem de sua tia. Com ela pude ter acesso aos manuscritos 

enviados pelas freiras do Bom Pastor para familiares, informando o suicídio de Anayde, 

cópias de alguns jornais com reportagens sobre o envolvimento de sua tia com João 

Dantas e o episódio que desencadeou a Revolução de 1930 no país, além da polêmica, 

gerada pelo filme, Paraíba Mulher-macho e pela peça Anayde. 

Os periódicos, nos quais Anayde Beiriz colaborou também, não se 

encontram nos arquivos de João Pessoa/PB. Na Revista Era Nova (1924) encontro a 



 

 

foto de Anayde Beiriz, entre as leitoras, eleita professora-normalista mais bela no 

concurso realizado pelo periódico Correio da Manhã. Muitos exemplares da Revista 

estão em péssimo estado de conservação. Ao manuseá-los, eles se desfizeram aos 

pedaços. Outros se perderam, deixando evidentes as lacunas na temporalidade, o que 

ocasionou a dificuldade do acesso. É como montar um quebra-cabeça, onde muitas 

partes ainda estão faltando. Folhas incompletas, muitos anos desaparecidos e perdidos. 

Diante dessa realidade, as cartas pessoais trocadas por Anayde Beiriz e 

Heriberto Paiva na década de 1920 constituem-se como fonte essencial para apreender a 

representação social das relações de gênero. O corpus documental utilizado para a 

análise está publicado no livro Anayde Beiriz: a panthera dos olhos dormentes, de 

autoria do médico e escritor Marcus Aranha (2005). São sessenta missivas intercaladas, 

conforme a natural efetivação da correspondência, contendo trinta cartas de cada um, 

um telegrama, duas fotos enviadas por ele e três postais enviados por ela; depoimentos e 

poesias de contemporâneos e análises de alguns jornais da época fornecidos pelos 

familiares.  

As epístolas em forma manuscrita foram compiladas pelo próprio punho de 

Anayde Beiriz e estão registradas em um caderno, uma espécie de diário, com o título 

Cartas do meu grande amor. As missivas, em seu conteúdo, relatam uma intensa 

história de amor estilo shakespeariano. Talvez tenha sido esse o desejo da professora-

poetisa. A perpetuação do amor, reminiscências do sonho da mocidade e da saudade. O 

encantamento que acompanha os tempos, também inebriado na utopia tão desejada e 

conclamada pelos poetas, a cristalização do eterno e sublime amor.  

“A carta é um prazer, uma licença, e até um dever das mulheres. As mães, 

principalmente, são as epistológrafas do lar”, assegura Perrot (2006, p. 28). Enquanto 

afirmação de um “eu”, o diário ou a missiva são infinitamente preciosos. Constitui-se 

numa forma de sociabilidade autorizada, recomendada ou tolerada. É o testemunho dos 

sentimentos, das emoções, dos sofrimentos escondidos e das práticas nas relações 

sociais e amorosas. Permitem a expressão pessoal do espaço íntimo. “São objetos 

esperados, aguardados com impaciência, chegando a mudar um dia de tédio”, comenta 

Camargo (2000, p. 206) sobre as emoções expressadas nas cartas de adolescentes. Diz 

ainda: “a carta é o veículo. A escrita, modos de ser. E a leitura, modos de ver” (Ibidem).  

Do ponto de vista de Santos (1994, p. 23), “uma carta sempre foi objeto de 

respeito, quase diria: um objeto sagrado... ela sempre foi acompanhada de um mistério 

quase religioso”. As missivas são fontes de pesquisa com interesses histórico, literário, 



 

 

institucional ou documental. Sobretudo, as epístolas representam os conflitos, o desejo 

de se encurtar a distância e o regar das sementes das emoções que envolvem o universo 

social.  

Desde a Antigüidade, o processo epistolar está presente na história da 

humanidade. De Horácio, Ovídio, os filósofos, as cartas de São Paulo destinadas à 

comunidade cristã contidas na Bíblia. Em Epicuro, passando pela Idade Média, com 

Petrarca. Na lírica dos trovadores, no Renascimento, com os humanistas impulsionados 

pelo surgimento da imprensa jornalística, até chegar à literatura como gênero literário 

da epistolografia, como as de amor proibido de Abelardo e Heloisa, de Emma Bovary e 

os amantes, as trágicas como as do jovem Werther, em Goethe.   

Gonçalves (2006, p. 100) ressalta que “os homens foram excelentes 

missivistas”, não sendo esse gênero exclusivamente produzido pelas mulheres. 

Entretanto, têm-se na própria história da humanidade as manifestações da escrita 

feminina, seja na imprensa, na literatura ou ainda na prática epistolar como instrumento 

estratégico de conquista e influência no espaço público.  

Por outro lado, Gomes (2004, p. 21) explica que uma das razões apontadas 

dessa prática cultural ser caracterizada pela forte presença feminina é por transmitir, em 

sua grande maioria, as relações de convivência familiar. A escrita de si é “a expressão 

de sentimentos como os da amizade e do amor”. Autoriza  uma intimidade sincera, 

emotiva, verdadeira, “a produção do eu, profundo, subjetivo, autêntico”, exercício 

tipicamente feminino, “por questões de constrangimentos sociais”. De certa forma, a 

escrita de si, abre espaço e legitima o registro de pessoas “anônimas”, “comuns”. O que 

importa não é a “verdade em si do que houve”, mas o que viu, sentiu e experimentou o 

sujeito histórico, como fonte e objeto de estudo valioso para a compreensão da 

configuração sociocultural de um tempo e lugar.  

Sobre essa questão, busco em Perrot (2005), Camargo (2002), Souza (2002), 

Morais (2003) e Santos (1994), os caminhos para a leitura desse diálogo epistolar. Os 

silêncios, os interlocutores, as confidências e singularidades, ou, ainda, o sentido das 

palavras, das entrelinhas, do não dito explicitamente. Para alguns, estudar cartas é 

frivolidade, para outros, o deslumbramento, o desejo de escrever sobre vidas que tecem 

o cotidiano.   

Como fundamento para o uso dessas fontes, utilizo como referencial teórico-

metodológico a História Cultural. Sobretudo, justifico a escolha por esta corrente teórica 

por favorecer as explicações e análises acerca das relações com os objetos de forma 



 

 

específica para cada caso e, segundo composições e distribuições sempre singulares a 

partir da época, dos saberes contrapondo-se à concepção unificada dos acontecimentos. 

Interessa-se também pela história silenciada, excluída do cânone tradicional, entendida a 

partir de uma situação singular (particular), analisando como esta se produz no mundo 

social, quais seus conflitos, quais as percepções e interesses contidos nos discursos que 

a descrevem.  

Nesta abordagem, a pesquisa direciona-se para objetos que antes eram 

considerados pequenos sem, importância, como as práticas cotidianas, as descrições 

individuais, compreendendo as especificidades do tempo e do espaço em que estes se 

configuram.  

Em Chartier (1990), realidade/representação constitui-se num corpus de 

diversidade de interpretações que constroem suas significações que não encerra em si a 

verdade suposta como única e permanente.  Nesta relação, o conceito de representação é 

fundamental na História Cultural e foi utilizado pelos historiadores a partir do início do 

século XX.  

Entende-se por representações as posições e os interesses que constroem o 

mundo real, segundo modelos discursivos e delimitações intelectuais próprios de cada 

situação de escrita, ou seja, são construções feitas a partir de condutas e práticas sociais 

constituídas por forças de poder. Chartier (1990, p. 19) afirma que:  

 

 

Desta forma, pode pensar-se uma história cultural do social que tome 
por objeto a compreensão das formas e dos motivos – ou, por outras 
palavras, das representações do mundo social – que, à revelia dos 
atores sociais, traduzem as suas posições e interesses objetivamente 
confrontados e que, paralelamente, descrevem a sociedade tal como 
pensam que ela é, ou como gostariam que fosse. 
 

 

Essa leitura fez-me compreender que as informações ou as fontes que ora 

havia encontrado sobre Anayde eram fruto de representações. E essas representações 

são construções que apresentam “verdades” ditas, envolvendo processos discursivos, 

ideológicos e delimitações intelectuais próprios de cada situação de escrita de quem 

produz seu reconhecimento e legitimidade no mundo social.  

Bourdieu (2004, p. 149) ratifica que o mundo social pode ser dito e 

construído de diferentes maneiras, de acordo com diferentes princípios de visão e 



 

 

divisão, ou como signos distintivos ou ainda, objetivamente, como um espaço 

simbólico. Isto é, o espaço social é percebido a partir de determinadas posições que se 

apreendem e se exercem nessa realidade. Ou seja, as representações variam, segundo a 

posição, os interesses e os habitus associados.  

O conceito de habitus, formulado por Bourdieu (2004, p. 158) é “ao mesmo 

tempo um sistema de esquemas de produção de práticas” e “de esquemas de percepção e 

apreciação, com estruturas cognitivas e avaliatórias”, demonstra os condicionamentos 

sociais classificatórios que se referem a um espaço social. Nesse sentido simbólico é a 

representação de uma mulher em conflito com o seu tempo que perpetuou Anayde 

Beiriz na lembrança dos paraibanos e das paraibanas.  

Já Elias (1980, p. 147) defende que as pessoas ligam-se emocionalmente por 

meio de símbolos, ou seja, as pessoas ligam-se por meio de relações comuns e inter-

pessoais e alargam a consciência do “eu e nós”. Ele explicita esse entendimento a partir 

do conceito de configuração, o qual compreende que a singularidade é indissociável da 

pluralidade, ou seja, “uma coisa não pode ser feita sem a outra.” (idem, 1980, p. 140). O 

indivíduo e a sociedade, apesar de possuírem existências independentes, referem-se aos 

dois níveis inseparáveis do mundo humano. Assim, o individual é compreendido na sua 

relação de interdependência com o coletivo e as variadas relações humanas, sejam 

econômicas, políticas, culturais e sociais. São como agentes unificadores que formam 

uma teia interligando toda uma sociedade.  

Por conseguinte, a singularidade e as tensões que envolvem Anayde Beiriz 

estão relacionadas às configurações da realidade social do seu tempo e às redes de 

interdependências que a ligam a essa dada sociedade. Desse modo, Anayde Beiriz e a 

sociedade são inseparáveis do universo humano.  

Continuando com Elias (1994, p. 249), em O processo civilizador, percebe-

se como o comportamento e as relações humanas transformaram-se na história da 

humanidade. Sobretudo, como a convivência social foi se constituindo ao longo do 

tempo e como as influências da cultura Ocidental se impuseram no mundo. Padrões e 

modelos de controles das emoções estabelecem os comportamentos a serem adotados 

pelos indivíduos que compõem a sociedade. O indivíduo “autônomo”, na realidade, é 

orientado por outras pessoas e é dependente delas. “A rede de interdependências entre 

os seres humanos é o que os liga”. Existem as dependências, por ação da natureza, na 

aprendizagem social, na educação, socialização, ou seja, nas necessidades recíprocas.  



 

 

Desta maneira, não se analisará as representações sobre Anayde Beiriz 

isoladamente, presa em uma gaiola, um ser em si mesma agindo e existindo com 

absoluta independência. Compreende-se as práticas culturais de Anayde Beiriz, como 

sujeito histórico visível em sua pluralidade, materializado num grupo ou sociedade.  

Num estudo crítico e minucioso, a leitura de Burke (1997; 2005) 

proporcionou também a compreensão da abordagem da História Cultural como 

paradigma historiográfico e suas aproximações com pesquisas na perspectiva de gênero 

e educação interligando essas categorias a outras áreas e disciplinas.  

A historiadora Michele Perrot (2001a) organizou, junto com Georges Dyby, 

na França, o livro L’Histoire des femmes en Occident de l’Antiquité a nos jours, da 

editora Plon. Em Língua Portuguesa a obra tem o título História das Mulheres do 

Ocidente, editada pela Ebradil em co-edição com as Edições Afrontamento 

(Porto/Portugal), com a primeira edição em 1990. A obra serve de exemplo no que se 

refere a investigar o movimento e a presença das mulheres ao longo da História. 

Destaco-a, sobretudo, como contribuição para compreender as raízes da dominação 

imbricadas nas relações de gênero e perscrutadas através do tempo.  

Em seu livro, Os excluídos da História: operários, mulheres e prisioneiros, 

Perrot (2001b) evidencia o campo historiográfico utilizando-se como objeto de estudo 

personagens desprezados e, dentre esses, as formas de exclusão que vitimaram as 

mulheres ao longo dos registros históricos tradicionais. Esses registros deixaram no 

imaginário social o lugar determinado das mulheres entre a maternidade e a casa. Critica 

a figura central que comumente se supõe masculina na história e mostra a parcela que 

cabe às Mulheres, resgatando-as de meras coadjuvantes para importantes protagonistas, 

seja nas relações de poder, nos espaços publico/privado, nas lutas e resistências, no 

trabalho no cotidiano.  

Para Perrot (2001, p. 187), as mulheres que romperam com as rotinas 

familiares e a ordem burguesa indo-se contra usos e costumes culturais da época em que 

viveram foram inseridas num discurso excessivo, repetitivo e obsessivo das febres das 

paixões. Nesse discurso, a psicanálise coloca na categoria das neuróticas, filhas do 

diabo, mulheres loucas, feiticeiras de outrora, personagens dos folhetins, “cujo calor do 

sangue ilumina pele e cabelos, e através da qual chega à desgraça, é à encarnação 

popular da mulher ígnea que deixa apenas cinzas e fumaça”. 

Essas mulheres com formas concretas de resistências traçam um caminho 

que deve ser reencontrado e, principalmente, deve ser contado como uma outra história. 



 

 

Ou seja, nessa outra história e/ou nova História, a miséria, a opressão, a dominação, por 

mais reais que sejam não bastam para contar a História das Mulheres. Elas estão 

presentes em tudo e são diferentes, afirmam-se por outras palavras, outros gestos. O que 

importa é a pesquisa sobre a história de vida, as práticas e movimentos destas, 

“reencontrar as mulheres em ação, inovadoras em suas práticas, mulheres dotadas de 

vida, e não absolutamente como autômatos, mas criando elas mesmas o movimento da 

história” (PERROT, 2001, p. 212). 

E, neste trabalho, o que importa, além da história de vida da professora 

Anayde Beiriz, é compreender, em sua trajetória educacional e prática a relação com a 

educação das mulheres do seu tempo.  

Nessa perspectiva, os arquivos fornecem pistas para contribuir e legitimar 

histórias ainda marginais, seja em registros de diários íntimos, seja em 

correspondências, em livros de notas ou imagens. Tudo que é encontrado serve como 

um tesouro a ser desvelado, como os arquivos familiares, marcas preciosas de escrita e 

de vida, constitui-se em importantes documentos de análise que contém em sua 

subjetividade o sentido da alma do objeto – ou do sujeito – da pesquisa.  

Foi também, buscando esses tesouros contidos nos arquivos considerados 

aparentemente banais, e, reconstituindo a história acerca da produção literária das 

mulheres, que Machado (2005) desenvolveu sua tese, publicada com o título: A 

dimensão da palavra: práticas de escrita de mulheres. No universo, sobre as práticas de 

escrita feminina de educadoras do Seridó paraibano das décadas de 1960 a 1980, ele 

analisa os escritos de quatro educadoras moradoras do município de Nova Palmeira: 

Zila da Costa Mamede, Maria da Paz Bezerra de Medeiros, Maria da Guia Bezerra e 

Maria da Luz Bezerra de Medeiros. Revela a escrita feminina enquanto prática cultural 

proporcionando mudanças nos comportamentos e nas mentalidades da época em que 

viviam as educadoras. 

Outro registro histórico acerca da emancipação da mulher brasileira com 

ênfase na contribuição potiguar é o livro Mulher Brasileira: direitos políticos e civis, de 

Rodrigues (2003). Esta obra, editada pela primeira vez em 1962, encontra-se na sua 4ª 

edição e foi um dos primeiros estudos sobre as conquistas políticas e civis das mulheres 

do país. Relata as trajetórias e os obstáculos enfrentados por várias mulheres que se 

destacaram na luta pela libertação política e cultural desde a metade do século XX, 

período considerado pelo autor como a “primeira onda feminista” desde a implantação 

da República e da Constituição de 1891.  



 

 

Sobretudo, a pesquisa se constitui em um consistente inventário 

arqueológico sobre a ação coletiva e individual da participação efetiva da mulher na 

Historiografia política do país. Sua arqueologia inicia-se a partir das idéias precursoras 

da França com Olympes de Gouges, ao publicar, em 1791, Declaração de direitos da 

mulher e da cidadã, defendida por Condorcet. Debruçando-se depois na Inglaterra com 

o depoimento de Joan Stuart Mill, em favor da igualdade de direitos para as mulheres 

esboçadas na sua obra A Sujeição da mulher,  publicada em 1869. Fez a investigação 

nos Estados Unidos iniciando com Esther Morris, a pioneira do movimento feminista 

americano, finalizando com o repertório biográfico das parlamentares do Congresso 

Nacional Brasileiro de 1999/2001.  

Já no Brasil, destaca a evolução da emancipação feminina, o episódio norte-

rio-grandense, com o apoio de Juvenal Lamartine, em 1927, e a antecipação 

mossoroense, com a professora Celina Guimarães Vianna, a primeira eleitora sul-

americana. Enfatiza a posição pioneira do Rio Grande do Norte na luta pela 

Emancipação da mulher no Brasil e o incentivo às mulheres da Federação Brasileira 

pelo Progresso Feminino, lideradas por Bertha Lutz, desde 1922, como um marco na 

historiografia das mulheres brasileiras. Destaca, ainda, a participação escrita, na 

literatura e na imprensa do Rio de Janeiro, da professora potiguar, Nízia Floresta 

Brasileira Augusta e tantas outras. O livro de Rodrigues (2003) é importante para os 

pesquisadores (as) que buscam compreender a trajetória de lutas e resistências das 

mulheres, não apenas no aspecto político, mas compreender também seu papel na 

Historiografia brasileira desde o final do século XIX. 

 

 

A contribuição de professoras para a educação 

 

 

A primeira metade do século XX é representativa quando se fala da inserção 

das mulheres na educação brasileira e está relacionada especialmente com a expansão 

do ensino público primário. Dermartini e Antunes (1993 apud VIANNA, 2002, p. 45), 

apontam que o Censo Demográfico de 1920 indicava a presença feminina de 72,5% no 

professorado brasileiro. Este processo de ocupação das mulheres nas escolas para 

formação de professoras foi determinante para o fenômeno da feminização do 

magistério.  



 

 

Segundo Almeida (1998), muitos mitos foram construídos em torno desta 

problemática de inserção na carreira docente: o da desvalorização do magistério; o 

abandono do homem deste campo em busca de emprego mais bem remunerado; a 

passividade da professora primária; o prolongamento da maternidade atribuindo a 

mulher o papel de regeneradora moral da sociedade. 

Entretanto, a autora compreende que esse processo foi uma conseqüência 

natural da ocupação desse espaço pelas mulheres, resultante de sua capacidade de 

reivindicação. Foram de primordial importância as lutas das feministas pioneiras contra 

a opressão e subordinação da mulher. Tinha-se o entendimento de que, através da 

instrução e profissionalização, as mulheres se apropriariam de maiores direitos públicos 

e privados. 

Dentre as diversas pesquisas sobre a presença da mulher na educação 

brasileira, especificamente, suas práticas e atuação intelectual, dessas abnegadas 

heroínas que inicialmente mesmo contra a vontade, muitas vezes dos pais, maridos e 

dos olhares meio desconfiados da sociedade, dedicaram-se a honrada missão de educar 

as futuras gerações. 

Destaco a contribuição da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

com a base de pesquisa Gênero e Práticas Culturais. A base desenvolve pesquisas em 

torno da temática de gênero com o objetivo de configurar e analisar perfis de mulheres 

professoras, escritoras e jornalistas que contribuíram para a formação da sociedade 

letrada a partir da segunda metade do século XIX; evidencia as práticas pedagógicas das 

professoras que estudaram na Escola Normal; analisa os periódicos femininos e a 

colaboração das mulheres nestes. 

A professora Isabel Urbana de Albuquerque Gondim (1839-1933), 

pesquisada por Morais (2003), é figura de destaque na educação norte-rio-grandense. 

Também historiadora e poetisa, a professora nunca se casou e dedicou toda a sua vida 

aos cuidados com a família, ao exercício do magistério e à produção literária.   

Escreveu Reflexões às minhas alunas (1ª ed. 1874; 2ª ed. 1879; 3ª ed. 1910), 

destinado à educação feminina; O Brasil poema histórico do país (1ª ed. 1903; 2ª 1913); 

Sedição de 1817 na capitania ora Estado do Rio Grande do Norte (1908); O sacrifício 

do amor (1909) publicado no Rio de Janeiro sobre a guerra do Paraguai; O preceptor 

(1923) publicado no Recife, dedicado à educação escolar; A lira singela (1933), no Rio 

de Janeiro com poemas metrificados. Deixou algumas produções não publicadas.  



 

 

Em 1927 foi prestigiada com a medalha de mérito do magistério durante a 

comemoração do I Centenário do Ensino Primário. Tornou-se a primeira sócia efetiva 

feminina do Instituto Arqueológico e Geográfico de Pernambuco desde 1883 e do 

Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, em 1928, ao lado de grandes 

nomes da intelectualidade potiguar como Nestor dos Santos Lima, Antônio Soares e 

Câmara Cascudo.  

Isabel Gondim e Anayde Beiriz se assemelham pela determinação. Mesmo 

de pontos de vistas distintos, elas buscaram o caminho da educação. Ambas construíram 

seus próprios destinos, suas escolhas, buscaram conquistar espaços e firmar suas 

singularidades. Isabel viveu na mudança do Império para a República, na passagem dos 

séculos XIX para o XX, acompanhou e contribuiu para a educação física e moral de 

muitas mulheres e futuras mães. Viveu silenciosamente a repressão do corpo, o culto da 

rigidez, doando-se aos outros. Já Anayde, de geração mais nova, viveu intensamente a 

liberdade, a escolha dos amores; sua prática pedagógica foi dedicada aos mais pobres.  

Professora Francisca Nolasco Fernandes (1908-1995) também é uma 

intelectual de mérito no cenário educacional potiguar, a qual Morais (2006) dedicou 

momentos de sua lida como pesquisadora. Chicuta Nolasco, assim que a conheciam, foi, 

além de professora, jornalista e escritora. Teve a vida dedicada à educação, a família e 

aos seus escritos: cartas, poemas, crônicas, conferências, discursos, peças teatrais. 

Dirigiu o jornal O Lar, do Grêmio Literomusical da Escola Doméstica, onde se formou, 

em 1929. Participou do jornal A Ordem, entre 1947 e 1951, escrevendo sobre a 

assistência à infância, alimentação e a Escola de Enfermagem de Natal; do Diário de 

Natal, em 1952; escreveu as peças As três Graças, encenada em 1935; Nosso Brasil, 

encenada em 1942. Assinava seus escritos com as iniciais C.N.F. Atuou como 

professora e diretora da Escola Normal de Natal na década de 1950. Em 1961 foi 

nomeada diretora do Instituto de Educação. Lança o livro Menina feia e amarelinha, em 

1973. Professora austera defendia a valorização da figura da normalista, conscientizado 

para a importância e dignidade da profissão. 

A cearamirinense, Maria Dolores Bezerra Cavalcante (1885-1968), 

pesquisada por Melo (2002a), foi professora, escritora e jornalista em, Ceará Mirim 

(município do RN). Lecionou em vários colégios do município, entre eles: Grupo 

escolar Pedro Oliveira; Felipe Camarão (Escola Estadual Barão de Ceará Mirim) e 

Colégio, Santa Águeda. Lecionou as cadeiras de latim e francês. Atuou na imprensa 



 

 

local, no jornal manuscrito intitulado A Esperança, no qual divulgava a produção 

literária das mulheres. 

A gaúcha Lia Campos (1928-1979), investigada por Vieira (2005), formou-

se em 1939, na Escola Normal Olavo Bilac, em Santa Maria/RS. Coordenou os cursos 

de aperfeiçoamento para professores do Ensino Primário vinculados ao Instituto 

Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), do ainda Ministério da Educação e Cultura 

(MEC), de 1957 a 1964. Foi contemplada com a medalha de mérito Alberto Maranhão, 

em 1975, destinada às grandes personalidades da região. Participou na Campanha de 

alfabetização popular De pé no chão também se aprende a ler, como supervisora do I 

Curso intensivo para o magistério primário.  

As práticas de duas professoras - a pernambucana Guiomar de Vasconcelos 

(1888-1968) e  a potiguar Leonor Barbosa de França (1900-1975) - foram objetos da 

pesquisa de Silva (2004). Guiomar formou-se em 1913 na Escola Normal de Natal. Em 

1914 atuou como professora e diretora no grupo escolar Pedro Velho em 

Canguaretama/RN. “Era uma moça solteira, de vida reservada e dedicada ao ensino, à 

família e à igreja” (idem, p. 34). Publicou em 1952 o livro Dados genealógicos de um 

ramo da família Vasconcelos no Rio Grande do Norte, pela Tipografia Galhardo. 

Leonor, órfã, foi educada inicialmente pelo pároco Dom João Maria Cavalcanti de Brito 

e posteriormente pelas irmãs da Congregação de Santa Dorotéia, na igreja do Rosário. 

Atuou no magistério na escola rudimentar municipal da comunidade da Vila de Ponta 

Negra e da estadual, a escola isolada Jerônimo de Albuquerque. “Colaborou com o 

ensino público e particular, instruindo gerações de crianças e jovens da Vila de Ponta 

Negra ao longo de quatro décadas”. (SILVA, 2004, p. 43). 

Maria Carolina Wanderley (1876-1954), conhecida como Sinhazinha 

Wanderley, foi protagonista da pesquisa de Pinheiro (2001, p. 30). Nascida em 

Assu/RN, “antecipou nos primeiros anos do século XX, naquele município, práticas 

pedagógicas modernas, trazendo o teatro, a música e a poesia para o seu cotidiano 

escolar”. Antecedeu a institucionalização da criação dos grupos escolares, criou e 

manteve sob sua direção o Externato São José, cujo funcionamento se dava na sua 

própria casa. Atendia crianças carentes de ambos os sexos. Posteriormente o externato 

foi transformado em Grupo escolar Tenente coronel José Correia, em 1911.  

Maria da Paz Bezerra de Medeiros nasceu em 1942 e criou-se em Nova 

Palmeira. Objeto de investigação de Machado (2001 e 2005), foi professora e escritora 

engajada nas lutas sociais. “Destacou-se pelo cultivo da religiosidade e da fé cristã 



 

 

como expressão genuína das palavras” (MACHADO, 2005, p.44). Sua prática foi 

marcante ao usar seus poemas como mediação entre a fé e a política. O conteúdo 

político e social de seus escritos possibilitava a formação de uma consciência crítica dos 

problemas sociais. 

Júlia Augusta de Medeiros (1896-1972); Dolores Diniz (1901-1999) e 

Georgina Pires (1902-1990). Todas colaboradoras do Jornal das moças, de 1926 a 

1932. Foram investigadas por Rocha Neto (2002). A professora Caicoense Júlia 

Medeiros formou-se na Escola Normal de Natal, em 1925. Ditou novas modas no 

município vestindo-se sempre de forma luxuosa e elegante. Foi mulher pioneira em: 

usar a cor preta sem simbolizar sentimento de pesar;  dirigir um automóvel na cidade. 

Considerada excelente oradora devido a sua formação intelectual apoiou a causa 

feminista empregada por Bertha Lutz. Colaborou também na revista Pedagogium, no 

jornal A República. Eleita vereadora de Caicó por dois mandatos consecutivos, 1951-

1954 e 1954-1958, terminou seus dias perambulando pelas ruas da cidade do Natal, com 

debilidade mental, vindo a desaparecer. Dolores Diniz, redatora e gerente do Jornal das 

Moças, ainda aos 15 anos de idade, ela colaborou com o jornalzinho manuscrito A 

Escola (1916-1917). E Georgina Pires, que foi fundadora do Jornal das Moças. 

Ao relacionar Anayde Beiriz e as professoras citadas, percebe-se que mesmo 

de pontos de vistas e contextos distintos, cada uma em sua geração construiu seus 

próprios destinos, suas alternativas, procuraram apoderar-se de espaços e firmaram suas 

singularidades. Elas assemelham-se na conquista da independência econômica.  

Existem outras tantas professoras não citadas, cada uma com sua 

singularidade e dedicação ao ato de educar ou escrever. Todas relevantes 

desempenhando a partir de suas práticas o papel ora determinado, ora escolhido na 

sociedade. Para romper com velhos tabus e mitos tiveram a inspiração de suas 

ancestrais, anônimas e silenciadas na historiografia tradicional, elas abriram caminhos 

para o seu tempo. E assim sucessivamente como ousadas mulheres fizeram estradas e 

deixaram suas marcas para hoje buscarmos e contarmos suas histórias.  

Romper com o passado de silêncio das mulheres é o que vem desenvolvendo 

há quase dez anos a Base de pesquisa Gênero e práticas Culturais: abordagens 

históricas, educativas e literárias. Grande parte dessas publicações pode ser vistas em 

Morais (1998; 2000; 2001; 2002; 2003; 2006).  

Destaco destas publicações o livro Leituras de mulheres no século XIX, de 

Morais (2002). Para encontrar as marcas da História da prática de leitura das mulheres 



 

 

cariocas, utiliza-se de romances e jornais, desvelando as relações sociais, o convívio 

entre homens e mulheres, identificando e compreendendo as tensões e conflitos vividos 

pelos sexos. Evidencia o mundo social da cidade do Rio de Janeiro, por meio das 

interdependências que ligavam as mulheres às leituras, à produção editorial, às livrarias 

de prestígios, a circulação dos impressos, a escrita feminina e a sociedade. 

As representações construídas pela autora marcam tesouros, saudades e 

essência de vida. O passado e o presente juntam-se num só, complementam-se. Dos 

jornais femininos aos romances, configura os lugares, tempos e modos das leitoras do 

século XIX. De acordo com Morais (2002), o controle masculino sobre a leitura das 

mulheres não significou a ausência de leituras no século XIX. As mulheres liam 

clandestinamente. Liam e escreviam, conquistando espaços na imprensa. O espaço da 

educação feminina também se expandia e elas difundiram seus caminhos e holofotes.  

Diante disso, busco compreender a rede de interdependências que ligavam 

Anayde Beiriz ao coletivo educacional e social da época. O período estudado: o início 

do século XX. O objeto: a história da educação da mulher. E o lugar, o contexto 

Paraibano. Tentarei responder as indagações: Como se deu a educação da mulher 

paraibana no início do século XX? Qual era o papel determinado e exercido pelas 

mulheres na sociedade da época? Onde e como se deu a formação e a prática da 

professora Anayde Beiriz? 

Enfim, esta investigação delineia-se a partir do movimento do indivíduo na 

sociedade. Neste caso, a professora Anayde Beiriz, suas práticas culturais e suas 

interdependências que a prendem à sociedade paraibana. Tentarei apreender as normas 

de civilidades desta dita sociedade a partir da formação social da professora. O domínio 

histórico ou temático é a História da Educação da Mulher.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Figura 3. Prosa de Higino Brito, presenteado a família Beiriz, 54 anos após a morte de Anayde.  
Fonte: Acervo particular de Mariza de Oliveira Pinheiro, doado por Ialmita Grissi Beiriz (sobrinha).  
 

 

 



 

 

3. NAS FONTES, AS VOZES DOS CONTEMPORÂNEOS  

 

 

Folheei-os, voltei a folheá-los, carreguei-os comigo 
durante anos em minhas viagens, acabando por deixá-
los em estado absolutamente deplorável. Foi deles que 
extraí o essencial do material que vim a utilizar 
(Georges Duby, 1993, p. 21).  

 

 

A coleta e a análise das fontes escolhidas constituem-se em uma argamassa 

que permite construir o sentido, solidificando o conhecimento do objeto estudado. O 

“material bruto”, “extraídos das pedreiras” das fontes, conforme designado por Duby 

(1993, p. 21), constitui-se em um amontoado de palavras escritas, selecionadas, 

recortadas e articuladas que dão significados ao projeto concebido provisoriamente. 

Cada peça deve ser desbastada, polida, cortada e recortada, preparando cuidadosamente 

a montagem dos elementos de suas formas, de sua história. Numa espécie de alquimia, 

dando corpo, através das aproximações, da mistura, pela imbricação de inúmeros papéis 

com conhecimentos extraídos de todos os dados, compondo um corpus complexo e 

vivo.  

Debrucei-me nessa garimpagem com o objetivo de através das práticas 

culturais da professora Anayde Beiriz analisar a educação das mulheres no contexto 

paraibano de início do século XX. Nas “pedreiras” busquei reconstituir os caminhos 

trilhados pela professora utilizando múltiplas fontes. Além da literatura disponível, os 

arquivos públicos, privados e particulares, as bibliotecas, os sebos, depoimentos de 

familiares, de pessoas que tiveram relação ou conhecimento de sua trajetória e os jornais 

da época. 

Utilizo nessa arqueologia histórica os escritos dos contemporâneos 

publicados na imprensa que de geração em geração perpetuaram a imagem de Anayde 

Beiriz em suas páginas, nas datas marcantes de sua trajetória. Emprego também 

bibliografias publicadas e pesquisas - enfim, o material que coletei, selecionei e 

classifiquei para compor este corpus sistematizado.  

Compor este corpus também para Pesavento (2005) é ir ao encontro das 

respostas contidas em uma determinada época e construir uma forma de conhecimento 

sobre esse passado, decifrando-o e dotando-o de uma inteligibilidade, ou seja, implica 

encontrar representações antigas, recuperando os registros desse passado. Essa tarefa 



 

 

muitas vezes foi realizada através do imaginário, percebido por comparação e analogias, 

com a diferença, com o inusitado. Foi, sobretudo, articulando as particularidades e 

especificidades do contexto pesquisado e suas relações de conexão e interdependências 

de cada elemento com os outros não presentes no texto/objeto de análise.  

Na busca dos traços e dos registros desse passado, o(a) pesquisador(a) é 

como o detetive, deduzindo pistas e vestígios, articulando-as e fazendo-as falar e revelar 

significados. As múltiplas fontes, tradicionais como a documentação oficial, relatórios, 

legislação, discursos políticos, almanaques, jornais, correspondências, revistas, livros 

didáticos, romances, poesias e depoimentos constituíam-se em pistas para chegar à 

solução do enigma proposto.  

A investigação envolveu-me na misteriosa sensação da motivação que, 

segundo Staples (1998, p. 21), significa a contração da expressão “motivo-em-ação”, ou 

seja, “é a personificação de uma meta pela qual se luta na busca de alguma coisa 

considerada desejável e válida”. Movida, pela relação da minha experiência como 

professora, com a história das mulheres, o drama e o preconceito sofridos por Anayde 

Beiriz fui a busca de mais informações sobre sua trajetória. Aqui traço o itinerário 

inicial das leituras feitas para compreender sua singularidade.  

O livro Revolta e Revolução: cinqüenta anos depois, de Jofilly (1979, p. 

277), traz à tona uma versão dos acontecimentos da revolução de 1930. Inserida no 

conteúdo de quase 500 páginas, o autor evidencia o relacionamento de Anayde Beiriz e 

João Dantas e diz:  

 

 

Nos bolsos de João Dantas, segundo A União, de 29 de julho de 
1930, foram encontrados os seguintes objetos: sete balas de revólver, 
uma carteira de identidade, uma lapiseira, uma nota de restaurante, 
um relógio de ouro, trezentos mil-réis em dinheiro, várias 
estampilhas federais e estaduais e uma carta dirigida a uma mulher.  
Conforme se comenta e ainda se repete, tratava-se de mensagem de 
despedida a Anayde Beiriz, o que revela seus legítimos sentimentos 
pela moça. Admitindo a hipótese de também perder a vida durante a 
tragédia da Rua Nova, João Dantas, no momento derradeiro, fazia 
afetuosa declaração. A carta, apreendida pelas autoridades, teve o 
mesmo destino da outra, escrita por Anayde Beiriz, explicando as 
razões do seu suicídio: desapareceu na polícia de Pernambuco.   

 

 



 

 

As evidências destacadas pelo autor confirmam a seriedade do 

relacionamento do casal - embora para alguns Anayde Beiriz seja representada de forma 

pejorativa. Conforme Joffily (1979), ao declamar poemas futuristas, com uma 

linguagem que desafiavam os preconceitos da sociedade da província, sob o domínio do 

patriarcado, onde o espaço da mulher resumia-se ao lar, missão ditadas pelas revistas da 

época, Anayde demonstrava sua subversão.  

Como colaboradora de periódicos literários de vanguarda, como a revista 

Era Nova, na Paraíba, e a Revista da Cidade, no Recife, Anayde Beiriz defendia o 

movimento de emancipação feminina publicando seus contos ou reproduzindo os 

escritos de Maria Lacerda de Moura, Gilka Machado e Lima Barreto. Quanto aos 

contos, não consegui encontrá-los nos jornais. Entretanto, o conto O Amor perdoa, 

publicado na Revista da Cidade, na cidade do Recife, pode ser visto no livro de Jofilly 

(1980, p. 91), assim como outros inéditos sem publicação.  

Em Anayde Beiriz: paixão e morte na revolução de 30, o mesmo autor 

(JOFILLY, 1980) dá mais detalhes da história de vida da envolvente professora. A 

biografia serviu de embasamento para o roteiro, produzido pelo mesmo autor, de 

Parahyba Mulher Macho. Importante traçar um breve relato da aquisição desse livro, 

que consegui com a ajuda do alfarrabista Heriberto Coelho, do O Sebo Cultural, em 

João Pessoa (PB). Tenho o costume de explorar os alfarrábios buscando identificar 

traços historiográficos de outros leitores - principalmente os que já estão esgotados, pois 

é costume cultural marcar o mesmo com nossa assinatura. Nesse encontrei apenas uma 

assinatura, datada de 12 de janeiro de 1980, e 25 anos depois registro a minha, 

provavelmente pelo estado de conservação devo ter sido sua segunda adquirente.  

O autor do alfarrábio foi soldado na revolução e deputado federal durante 

dezesseis anos na província. Relata seu testemunho e entendimento dos fatos, 

evidenciando o envolvimento de Anayde Beiriz, traçando sua biografia na tentativa de 

restabelecer o reconhecimento dos seus feitos ao romper com a moral e os bons 

costumes da época, depois de cinqüenta anos de silêncio. Contextualiza a sociedade 

paraibana da década de 1920 e sobre esta diz: “patriarcal, intolerante e inimiga do 

acesso ao mercado de trabalho para mulher não-proletária, só o admitia para costuras, 

bordados e outras prendas domésticas.” (JOFFILY, 1980, p. 19).  

Dessa época, ainda aluno do Liceu e admirador platônico de Anayde, Jofilly 

recorda drásticos momentos vividos de exigência da separação dos sexos entre os 

lyceanos e as normalistas — herança do colonialismo — a obrigatoriedade estendia-se 



 

 

para todos os lugares públicos. Na Escola Normal, situada defronte ao Liceu, veio a 

proibição do seu diretor, monsenhor João Batista Milanês. Entre os educandários traçou 

uma linha imaginária chamada “linha da decência”. Essa exigência deu origem à 

tragédia que culminou com o assassinato do lyceano Sadir Castor Correa Lima, que ao 

tentar aproximar-se de sua namorada, Ágaba Gonçalves, foi barbaramente assassinado 

pelo policial de plantão. Esse episódio configura a sociedade de mentalidade 

extremamente patriarcal, que diferenciava a educação dos homens da das mulheres e 

impunha seus lugares, o homem o espaço público e a mulher o privado. Nesse sentido, a 

configuração e a representação apresentada por Jofilly, sobre Anayde Beiriz, quanto as 

suas atitudes, revelavam uma mulher corajosa, ousada, independente intelectualmente e 

simpatizante da emancipação feminina.   

Odilon (1984, p. 23), sócio do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba, 

em Pequeno Dicionário de Fatos e Vultos da Paraíba, incluiu num pequeno verbete a 

vida e o envolvimento de Anayde com João Dantas, nada além do que já fora dito por 

Joffily. Contudo, registra e deixa o legado aos futuros pesquisadores sobre a trajetória 

de personalidades do estado, como parte do contexto do país. Reconstitui os momentos 

históricos, as causas e os feitos que deram origem as repercussões nacionais. Eis 

Anayde, entre os grandes vultos da Paraíba. 

O livro de Aranha (2005) traz a publicação das cartas de amor trocadas entre 

Anayde e seu namorado — provavelmente sua primeira paixão — o estudante de 

medicina Heriberto Coelho, que residia na cidade do Rio de Janeiro. As cartas revelam 

uma mulher doce, apaixonada e sedutora. As missivas foram registradas num diário e 

trazem as reminiscências de sua mocidade, que ecoam sentimentos, sonhos, saudades, 

dores e amarguras. Seus escritos desnudam sua desilusão, seu inconformismo contra a 

hipocrisia, a injúria e a injustiça, revelam ora doçura e ingenuidade, ora impetuosidade e 

ousadia. As cartas serão analisadas mais detalhadamente em outro capítulo.  

O jornalista e escritor Melo (2002), em seu livro João Dantas: uma 

biografia, busca romper com o silêncio sobre os acontecimentos polêmicos de 1930 na 

região. Na segunda edição (a primeira esgotada em quarenta dias) emerge num 

minucioso inventário reconstituindo a trajetória de João Dantas, e seu envolvimento na 

Revolução e contribui como fonte de referência para as novas gerações. No IX capítulo, 

intitulado: Uma carta para Anayde está à carta de João Dantas, na qual ele expressa a 

preocupação pela segurança da noiva. Eis um pequeno trecho: 

 



 

 

 

Apesar de desejar que evites sair à rua, tanto pelo risco a que te expõe 
como pela exploração que poderão fazer em torno de ti esses 
repelentes pasquineiros do Diário da Manhã, sou compelido a pedir-
te que leve esta à casa de minha irmã. Vai com cautela, repara se a 
casa está vigiada, o que é de supor, e prepara um pretexto qualquer 
caso te interpele algum secreta da polícia. Leva esta dentro da meia, 
sob a liga, ou preso à calça ou dentro do sapato. [...] Sou um “terrível 
tarado”, um “celerado”, etc., como me pintam os pasquins com o meu 
retrato estampado, (certamente roubado de minha casa para se fazer o 
clichê), mas aqui todos vêem que se trata de um homem que não 
fuma, não bebe, não joga, não tem vício algum, não se queixa, não 
reclama, não maldiz, mantém infrangível a mesma serenidade desde o 
primeiro dia até hoje e que, no entanto, sem que eles o possam saber, 
tem o coração a sangrar... (João Dantas, 1930 apud MELO, 2002, p. 
147) 

 

 

Na carta, João Dantas faz o relato do que ocorria na penitenciária. Revela o 

testemunho de um homem de coragem, assumindo toda a culpa e inocentando seu 

cunhado, Augusto Caldas. Percebe-se a coragem também de Anayde aceitando 

colaborar com o noivo, mesmo que para isso resultasse em sua perseguição pela polícia.  

No livro, o autor transcreve o artigo do escritor Joacil de Brito Pereira, 

presidente da Academia Paraibana de Letras, publicado no periódico O Titonho, no 

primeiro trimestre de 2002, em sua 26ª edição. Nesse jornal, o escritor traça perfil sobre 

Anayde Beiriz, que a pedido do próprio presidente fora escolhida como Mulher Símbolo 

número 21 da academia. Transcrevo trechos do seu discurso: 

 

 

Mulher símbolo nº. 21, 
Anayde Beiriz. 
  
A pessoa hoje escolhida para figurar na galeria das Mulheres 
Símbolos é Anayde Beiriz. Nasceu essa paraibana ilustre em 18 de 
fevereiro de 1905, na  antiga capital do Estado (Parahyba) e morreu 
no vendaval político de 1930, vítima da sanha dos liberais, inimigos 
do advogado e jornalista João Duarte Dantas. 
[...] 
Moça moderna gostava de ler poesias e declamar nos saraus elegantes 
da cidade, onde sempre comparecia com o noivo. Em um deles, 
causou sensação ao recitar o belo soneto Seios, de autoria de 
Rodrigues de Carvalho 
[...] 
A bela professora era realmente ousada. Foi das primeiras a cortar o 
cabelo curtinho – a la garçone – gostava mais de conversar com os 
rapazes do seu tempo, do que com coleguinhas educadas e bem 



 

 

postas, porém a maioria sem lustre intelectual. Anayde era avançada 
e progressista. Tinha idéias. Representou a Paraíba, em 1925, num 
concurso de beleza. Como miss Paraíba deu vazão ao seu espírito 
alegre e vivaz. Lutou pela emancipação da mulher. Abriam-se, à sua 
frente, perspectivas de vitória. [...] Mas o destino a levou para outros 
caminhos imprevisíveis. E a paixão, que despertou no coração de 
João Dantas, mudou o rumo dos apaixonados, figurantes de uma 
dupla tragédia que os fatos teceram contra eles. Ambos morreram. 
Um trucidado na prisão em que se encontrava recolhido, na 
penitenciária do Recife; a outra, tirando a própria vida. Por tão 
grande amor, foram imolados, em uma tão curta existência. Deus 
misericordioso se aquedou, decerto, dos dois mártires paraibanos. 
(PEREIRA apud MELO, 2002, p. 145).  
 

 

 

Para alguns, a Paraíba é pura desolação, como para a família Dantas e 

Caldas. Em homenagem aos 75 anos da morte de João Dantas e Augusto Caldas, a 

Organização não governamental Parahyba Verdade fez o relançamento do livro Porque 

João Dantas assassinou João Pessoa: o delicto do Café Glória e a tragédia da 

penitenciária do Recife, em 1930, de Caldas (2005). O autor é irmão de Augusto Caldas 

e cunhado de João Dantas, assassinados na prisão. Em um relato emocionado, ele 

expressa o sofrimento e a perseguição aos familiares, por discordarem e oporem ao 

governo de João Pessoa. Eis um trecho do telegrama escrito por João Dantas dois meses 

antes de assassinar o presidente João Pessoa:  

 

 

Recife, 1/6/1930 — Presidente João Pessoa — Parahyba – Acabo de 
receber confirmação continua incomunicável Piancó sob vistas vosso 
chefe polícia meu irmão Joaquim, seqüestrado vossa ordem desde 23 
de Maio, enquanto fizestes polícia informar falsamente Tribunal ter 
sido posto liberdade. Agora sei ordenastes incêndio fazenda meu pai 
de cuja realização sois bem capaz, pois mesmo fez vossa polícia 
fazenda Santo Agostinho pertencente minha família. Matai, degredai, 
vontade, aproveitando commoda opportunidade satisfação vossos 
instintos, mas ficai certo nenhum Dantas se amedrontará nem se 
humilhará diante vosso capricho. E uma vez vosso obliterado senso 
moral, obscura consciência jurídica vos permitem tais desatinos, 
apesar longo exercício magistratura, sou forçado lembrar, sem 
estardalhaço tão agrado vosso temperamento theatral, felizmente 
tendes filhos e justamente com elles respondereis pelo que soffrer 
minha família, respondendo também Estado pelos prejuízos materiaes 
nos causardes. Saudações — João Duarte Dantas. (João Dantas apud 
CALDAS, 2005, p. 9)3.  

                                                 
3  Transcrevo este telegrama utilizando a mesma linguagem da época.  



 

 

 

 

Sob a ótica dos vencidos, o livro traz esmiuçada a verdade do inquérito do 

suposto suicídio de João Dantas e do seu cunhado, Augusto Moreira Caldas. Conforme 

a versão de Caldas (2005), confirmadas por uma minuciosa investigação, ambos foram 

assassinados na prisão do Recife, contestando a versão oficial da época de seus supostos 

suicídios. O livro foi publicado no ano de 1934, com edição particular e foi impedido de 

ser comercializado na época. A reedição foi acrescida de algumas fotos inéditas e de um 

CD-ROM contendo o inquérito completo autorizado pelo Arquivo Geral do Tribunal de 

Justiça de Pernambuco sobre A verdade dos Factos: o caso João Dantas. Percebe-se a 

barbárie que tomou conta da Paraíba nos idos de 1930.  

A Paraíba da chamada República Oligárquica (1889 – 1930) era de 

predomínio restrito a grupos tradicionalista e de base agrária. Estes grupos apropriavam-

se do poder controlando o aparelho político do Estado. Essa organização de poder 

também conhecida de coronelismo consistia como sistema eleitoral de extensa base 

representativa familiar. Dividiam-se em duas classes políticas: os perrepistas, chefiados 

por José Pereira Lima, e os aliancistas, chefiados por João Pessoa. Os aliancistas 

detinham o poder e submetiam os opositores às suas regras. A revolta imperava de 

ambos os lados. Ora dos subjugados, ora dos dominadores. E o que predominava era 

poder sobre poder, a dominação, a supervalorização moral. E o dominador se arma de 

juiz, julgando e punindo com o superpoder pessoal.  

Anayde Beiriz, sem escolha, viu-se ao lado dos perrepistas. Sem 

alternativas, marchava para o destino cruel, mesmo que para isso à custa de sua própria 

vida. Diante dos evidentes perigos, visitou e transmitiu as cartas de João Dantas aos 

familiares, quando ele estava na prisão.  

Schumaher e Vital Brasil (2000), em Dicionário das Mulheres do Brasil: de 

1500 até a atualidade biográfica, contribuem de forma visível com o registro do papel 

exercido pelas mulheres, enquanto protagonistas da História do país. Reconstituem a 

trajetória de corpos femininos e suas pluralidades de raças. Traz o registro da biografia 

de Anayde Beiriz, recuperada pelo movimento feminista pós-75, destacando as práticas 

culturais da professora, poeta e ensaísta, que a tornaram símbolo da mulher paraibana. 

Ela, que é símbolo de resistência e luta, “impetuosa e um tanto ingênua, 

constantemente romântica, uma graça de mulher”, diz Sobrinho (2006, p. 13). Essência 

da mulher nordestina, mulheres fundidas pelo sol da seca, como a espevitada Maria 



 

 

Bonita, a amada de Lampião, em quem se percebe na desenvoltura dos modos 

masculinos, os mesmos costumes de liberdade e de atrevimento. Ou como Soledade, 

mulher afogueada, corpo formado pelo sol do sertão, na Bagaceira, de José Américo de 

Almeida.  

 

 

Soledade tornara, a pouco e pouco, à desenvoltura de seu natural. 
Criada sem brincos de menina, nos folguedos dos irmãos mais 
velhos, contraíra os mesmos hábitos de liberdade e de audácia rústica.  
E não logrando condicionar-se à vida sozinha, fugia ao tédio caseiro, 
vagueando por vales e grotões, com uma vivacidade de passarinho 
indoméstico. 
Recobrava o jeito das escapadas pelos serrotes e tabuleiros sertanejos, 
atrás de frutas do mato ou dos cabritos fujões.  
Não se acomodava com as raparigas serranas. (ALMEIDA, 2004, p. 
65).   

 

 

Para Almeida (2004), o tempo tudo se desfaz, menos os elos nativos que 

prendem o homem à terra. Sempre seremos prisioneiros de nossa origem. Esta essência 

nativa, essa bravura apaixonada da mulher nordestina, representação do elo que une os 

seres a sua região de ascendência, essa honra sertaneja que vale mais do que qualquer 

bem, Anayde traz com orgulho. Em carta endereçada a Heriberto Paiva, expressa a 

indignação do preconceito sofrido, devido a sua origem modesta, por parte da madrasta 

do noivo: 

 

 

Como se eu fosse capaz de mendigar uma amizade que por capricho 
me foi negada! Ah! É porque ella não sabe a quantidade de amor-
próprio que possuo; é porque ella ignora que, se eu possuo essa 
impetuosidade despreocupada e desinteressada dessa raça mestiça de 
que descende minha família paterna, também possuo, num grão tão 
alto como ninguém talvez suponha a altivez e o orgulho dessa raça de 
sertanejos a que pertence minha mãe. (Anayde Beiriz, Parahyba, 31 
de Janeiro de 1926 apud ARANHA, 2005, P. 96).  

 

 

A ousadia de Anayde Beiriz foi cristalizada na imagem cinematográfica, e 

na literatura local, conforme Nunes (2005), em Sociedade, mulher e educação nos 

romances de Graciliano Ramos, ao enfrentar a sociedade da época com um 

comportamento não recomendável para moças de família. Por manifestar publicamente 



 

 

sua opinião sobre os mais diversos assuntos, como o casamento, por defender o amor 

livre e andar desacompanhada, teve sua punição e também perpetuação, como “a 

prostituta amante de João Dantas”. Após a morte de Dantas, já não era vista 

honradamente pela sociedade e experimentou o mesmo ódio de que fora alvo o seu 

noivo.  

Para Sales (2005, p. 197), as atitudes de Anayde Beiriz representam uma voz 

peregrina em busca da liberdade rompendo preconceitos que atravessaram os tempos, 

“na luta permanente em favor de um mundo mais justo e solidário, um canto, uma 

música, referência da luta e do compromisso de outras paraibanas”. A prática como 

intelectual, ensaísta, professora e poeta, classifica-na no rol das “mulheres audaciosas”, 

que lutaram pela sua autonomia, que traçaram um caminho de conquistas, ora 

publicando livros, escrevendo na imprensa, ora atuando como professoras em prol da 

educação das mulheres. Muitos desses chamados solitários ainda ecoam no presente 

conduzindo-nos em busca da compreensão da História da Educação das Mulheres. 

Nessa perspectiva, Machado (2006) dá ênfase às práticas das educadoras 

paraibanas no decorrer do ano de 1930. Evidencia a presença das educadoras no 

movimento de apoio à Aliança Liberal entre Vargas e João Pessoa como um movimento 

de visibilidade das mulheres daquela época. As normalistas e educadoras se 

organizaram em comitês femininos nas principais cidades do estado, Campina Grande, 

Itabaiana, Bananeiras, Pirpirituba e comandaram as reivindicações a favor dos 

aliancistas. O autor dedica um pequeno trecho à professora, destacando sua 

sensibilidade feminina na defesa do direito de oportunidade para as mulheres no espaço 

político.  

Estabeleço um diálogo com o autor e acrescento que Anayde Beiriz escolheu 

a posição oposta ao movimento feminino que despontava. Sua luta era outra, não para 

evidenciar o idealismo de algum líder político, ficando à sua sombra, mas foi em defesa 

de suas idéias, de seus princípios de liberdade, de amor, enquanto representação das 

aspirações de muitas outras mulheres.  

De acordo com Oliveira (2006), em seu artigo Rebolando no magistério: o 

professor e as relações de Gênero no período modernista – um estudo de caso sobre 

Anayde Beiriz, a década de 1920 na Paraíba foi um momento de tensão política. Era 

época de transição de uma nova cartografia político-eleitoral que desembocou na 

Revolução de 1930. Anayde e as mulheres de sua época travavam uma guerra de 

identidades. Nessa guerra, subjetivamente inclui-se a família paraibana, exorcizando 



 

 

quem se rebelava, diante das normas estabelecidas pela tradição e pela moral patriarcal. 

Ao expor suas idéias, a professora contribuiu para a desconstrução do modelo de família 

e de mulher predominante. 

A época foi marcada pela crise da burguesia cafeeira, articulada com a 

profunda desigualdade de desenvolvimento das diferentes regiões. Do ponto de vista de 

Fausto (1991, p. 102), o êxito da Revolução deu-se devido ao importante papel 

desempenhado pelos militares. O tenentismo (comandado em grande parte por militares 

afastados do aparelho do Estado) foi o centro mais importante de ataque ao predomínio 

da oligarquia cafeeira. A articulação revolucionária ganhou forças dos quadros jovens, 

tanto de civis como de militares, inteiramente desvinculados dos interesses cafeeiros. 

Estas forças forjaram o apoio das classes médias e das massas populares. A ordem 

ideológica exigida pelos militares, vinculadas aos núcleos familiares tradicionais 

transcende a esfera política e Anayde envolta nesta configuração encontrava-se ao lado 

dos vencidos. Não tinha conhecimento da essência que motivava o movimento 

revolucionário. 

Da crise e da luta econômico-política, o início do século XX, também se 

destacou com a Revolução Cultural. A Revolução estética expandiu-se da Europa, 

centro do apogeu da civilização, interferindo diretamente na economia, e no modo 

artístico-cultural do mundo. Após Primeira Guerra Mundial inauguraram-se grandes 

mudanças. Carlos Drummond de Andrade (1985, p. 33 e 35) expressa no poema 

Outubro 1930 suas impressões: 

 

 

Suores misturados 
No silêncio noturno. 
O companheiro ronca, 
O ruído igual 
Dos tiros e o silêncio 
Na sala onde os corpos 
São coisas escuras. 
O soldado deitado 
Pensando na morte. 
[...] 
A esta hora no Recife, 
Em Guaxupé, Turvo, Jaguará, 
Itararé, 
Baixo Guandu, 
Igarapava,  
Chiador, 
Homens estão se matando 



 

 

Com as necessárias cautelas. 
Pelo Brasil inteiro há tiros, granadas, 
Literatura explosiva de boletins, 
Mulheres carinhosas cosendo fardas 
Com bolsos onde estudantes guardarão retratos 
Das respectivas, longínquas namoradas, 
Homens preparando discursos, 
Outros, solertes, captando rádios, 
Minando pontes, 
Outros (são governadores) dando o fora, 
Pedidos de comissionamento 
Por atos de bravura, 
Ordens do dia, 
“O inimigo (?) retirou-se em fuga precipitada, 
deixando abundante material bélico, 
cinco mortos e vinte feridos...” 
Um novo, claro Brasil 
Surge, indeciso, da pólvora. 
Meu Deus, tomai conta de nós.  
[...] 

 

 

Do jugo oligárquico, fraude eleitoral ao signo da liberdade com a Belle 

Époque. Este novo tempo direcionou-se para os ares da modernidade modificando o 

habitus das mulheres que aderiram à aparência “ousada” de inspiração européia. A nova 

femmes comme il fault, expressão balzaquiana (2006, p. 109) para designar a grande 

dama, ou seja, a mulher como deve ser produzida na época, de elegância refinada. A 

reprodução do modelo parisiense traz efeitos no modo de agir e vestir das mulheres, na 

maneira da maquilagem da boquinha de coração, dos olhos de contornos negros, das 

roupas e cabelos mais curtos, ou ainda andarem sozinha escandalizava os mais 

conservadores. O glamour da Belle Époque acentuava “a noção de que vestir bem, 

‘aformosear’ a urbs, reproduzir tal espetáculo pelas revistas mundanas significava 

tornar mais visível a proeminência de uma classe em ascensão.” (SANTOS, 2006, p. 

13).  

Nesse cenário cultural, Anayde Beiriz captou formas e conteúdos do 

movimento. Está entre as primeiras mulheres a aderirem à nova estética na moda e na 

cultura na Paraíba. Suas crônicas e versos destacam características do modernismo: 

 

 

Nasci 
Nasceu 
Cresceu 
Namorou 



 

 

Noivou 
Noite nupcial 
As telhas viram tudo. 
Se as moças fossem telhas não se casariam... (BEIRIZ apud 
JOFILLY, 1979, p. 270; 1980 p. 12). 

 

 

A estética é análoga à vanguarda futurista. Verso livre, sem metrificação, a 

palavra liberta. Característico do movimento modernista, na liberdade formal; na livre 

associação de idéias, tema ligado ao cotidiano, às coisas simples; o humor; a sátira; e a 

postura crítica dos valores sociais — no caso, a visão de casamento. Referente a essa 

questão, o poema expressa o sentimento de isolamento e de humilhação a que eram 

submetidas as mulheres, ao viverem sob leis patriarcais. Sua identidade definia traços de 

mulher extrovertida demais para uma época em que o seu corpo era educado para a 

resignação, para a introspecção.  

O estudo de Abrantes (2006, p. 273), a partir da análise do filme de Tizuka, 

discorre acerca de Anayde como corpo moldado, enigmático, controverso que alimenta 

sua produção discursiva. A tessitura de Anayde e uma representação de diversas 

mulheres de sua época que envolve as relações de gênero, sexualidade e poder. Na 

perspectiva da autora, Anayde foi cristalizada numa rede discursiva de condenações e 

verdades, imbricada e entrelaçada em nós e fios soltos. Seu texto é “um convite ao 

corpo que ‘encarna’ a transgressora, a ‘mulher macho’, que é tatuada na pele 

imortalizada da professora”.  

Santos (1982), sobre os Arquétipos da mulher no cinema, traz também a 

análise do filme Paraíba Mulher Macho. Nas cenas, a Paraíba se transforma num 

celeiro onde a mulher ganha uma postura menos frágil, reivindicando a sua importância 

no meio em que vive de forma ativa e influente na História. A mulher paraibana é 

representada pela personagem de Anayde, não como mulher-macho, condicionada a 

rótulos hermafroditos, mas de conotação reformista em confrontação com o 

conservadorismo social, religioso e cultural da sua época. Esse filme causou polêmica 

quanto à fidelidade do acontecido e gerou atritos com o movimento feminista paraibano, 

devido a representação expressa na rotulação do título. Entretanto, o enredo traz à tona a 

situação de extrema seriedade que o assunto exige ao falar dos conflitos que envolvem 

Anayde e as personalidades da época esquecidas em vários anais históricos.  

Esse estereótipo, da Mulher-macho é na realidade a simbologia da mulher 

forte, e faz referência ao substantivo feminino Paraíba. A expressão cristalizada 



 

 

“Paraíba mulher-macho” é marcada pelo preconceito da masculinidade, contidos nos 

signos de violência e marginalização regional, com as falas de “valente” e “cabra 

macho” (perfis masculinos nordestinos). Essa expressão ficou marcada na letra do baião 

Paraíba, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira.  

  

 

Quando a lama virou pedra 
E Mandacaru secou 
Quando o Ribançã de sede 
Bateu Asas e voou 
Foi aí que eu vim m’embora 
Carregando a minha dor 
Hoje eu mando um abraço 
Pra ti pequenina 
 
Paraíba masculina, 
Muié macho, sim sinhô 
Paraíba masculina, 
Muié macho, sim sinhô 
 
Êta pau-pereira 
Que em Princesa já rancou 
Êta Paraíba 
Muié macho, sim sinhô 
Êta pau-pereira, meu bodoque não quebrou 
Hoje eu mando um abraço pra ti pequenina. 
 
Paraíba masculina, 
Muié macho, sim sinhô 
Paraíba masculina, 
Muié macho, sim sinhô.  

 

 

Expressão das imagens da seca nordestina, da vegetação, da fauna, do êxodo 

rural. Mas, além de tudo, representa um fato histórico marcante para a região. Na 

realidade, a música foi criada pelo seu parceiro Humberto Teixeira, em 1950 como 

jingles de Campanha do candidato a senador José Pereira Teixeira. Não o líder 

revolucionário de Princesa, embora trechos da cantiga expressem a valentia de José 

Pereira de Lima, líder político que comandou a luta armada em pleno sertão nordestino. 

Razões de ordem política4, o rompimento político levou o coronel a proclamar o 

município de Princesa uma República Livre. A rebeldia desencadeou a guerra, levando 

                                                 
4 João Pessoa retirou da chapa o nome do senador João Suassuna, ex-presidente e amigo de José Pereira. 
Juntamente com José Frazão Medeiros e Manuel Rodrigues Sinhô, criaram o Decreto nº. 01, de 09 de 
junho de 1930. Meses depois o senador foi assassinado na cidade do Rio de Janeiro. 



 

 

cerca de 2.500 homens a lutarem contra as tropas de João Pessoa. Conforme o jornalista 

Aldo Lopes (apud SOBRINHO, 2006, p. 124), por essa região também passou a Coluna 

Prestes, em 1926.   

Nesse sentido, as construções imagéticas, também reproduzem a lógica da 

garra e valentia das mulheres transgressoras que desafiaram os ditames do poder. Entre 

essas guerreiras encontram-se a líder Margarida Maria Alves, do Sindicato dos 

trabalhadores Rurais do município de Alagoa Grande, assassinada a mando dos 

latifundiários, em 1983 (FERREIRA, 2006); Maria da Penha do Nascimento, também 

sindicalista e companheira de Margarida, falecida em 15 de março de 1991, num 

acidente automobilístico e Elizabeth Teixeira, esposa do líder da Liga Camponesa de 

Sapé, João Pedro Teixeira, assassinado também pelos latifundiários em 2 de abril de 

1962. Elizabeth deu continuidade à luta da Liga, hoje expressão simbólica das 

manifestações do Movimento dos sem terras (BANDEIRA et al., 1997).  

A professora Anayde Beiriz, de mentalidade vanguardista, se constituiu 

também em personagem destacada na região, sendo freqüentemente destacada na 

imprensa paraibana até a atualidade. Sua figura fora resgatada do silêncio que a 

mantinha a partir de 1950. Desde então, tantas coisas já foram ditas e ecoam ainda como 

contradições num desafio a ser desvelado. Traço um inventário desses ditos encontrados 

na imprensa disponibilizados pelo professor Assis, do Centro Cultural e Biblioteca 

Anayde Beiriz, que serviram como suporte inicial da pesquisa. 

Em pequeno trecho publicado no Jornal O Norte, no dia dezenove de 

outubro de 1986, o periódico dedica uma página com a manchete Anayde Beiriz: 56 

anos sem as lições de vida da normalista, com a reportagem da jornalista Joana 

Belarmino. A reportagem revela a influência da bela professora nos poemas de Fausto 

Costa e Américo Falcão. Por sua vez, no mesmo periódico, José Jofilly, escreve o artigo 

Anayde uma resposta e expressa os motivos que o impulsionaram a publicar a biografia 

sobre Anayde. Sua inquietação apoiou-se na luta contra os tabus estabelecidos pela 

sociedade paraibana, que aniquilaram a intelectual paraibana. Ele não se preocupou em 

conceituar Anayde poeta, professora, ou rebelde e muito menos indagar a mulher 

Anayde. Também não se interessou em abordar sua trajetória numa perspectiva da 

sexualidade, pois acreditava não ter argumentos suficientes para definir as suas 

qualidades e defeitos e que poderia revelar preconceitos contra a condição da mulher. 

Sua intenção foi transformá-la em símbolo da mulher paraibana pela dignidade com que 

viveu e enfrentou os tabus daquela época.  



 

 

Outra reportagem desse mesmo periódico, de 1 de agosto de 1993, 

precisamente 63 anos depois de sua morte traz informações acerca do andamento da 

produção do livro João Dantas e Anayde Beiriz: vidas diferentes, destinos iguais, da 

escritora Maria de Lourdes Luna. O livro foi concretizado no ano de 1995. A autora, na 

linha revisionista da história, esboça os perfis de Dantas e Anayde, baseada em 

depoimentos, principalmente de José Américo de Almeida, a quem secretariou por 

dezessete anos, e de Helena Beiriz, que aos oitenta anos transmitiu-lhe, com detalhes, o 

trágico drama vivido por sua irmã. Sobre Dantas ela diz: 

 

 

Estatura mediana, moreno, olhos esverdeados, cabelos ralos nos 
cantos. O gênio forte era capaz de todas as reações.  
Seu pai o Dr. Franklin Dantas, um sertanejo de índole violenta, 
depois de concluir o curso de Medicina, fixou-se em Mamanguape. 
Contraiu núpcias em influente família da localidade ali nasceu João 
Dantas.  
Sem desvincular das origens conservou bens fundiários em Monteiro 
e Teixeira de onde se originou o clã dos Dantas.  
Na Baia da Traição possuía propriedades rurais para plantio do coco e 
numa delas a João Pereira, ocorreram sangrentos conflitos 
ocasionados por divisas de terras, principalmente com os índios.  
Reconhecidamente irascível, o Dr. Franklin era impiedoso com os 
adversários e com os camponeses agregados em suas fazenda, a quem 
atribui-se e aos seus filhos ações de requintada perversidade com os 
desafetos.  
A truculência física e oral, como uma herança maldita, ele passou aos 
descendentes homens, inclusive a João Dantas, que não conseguiu 
sublima-la com os ensinamentos da Escola Superior e os princípios 
democratas que defendia.  
Um cidadão de proclamada respeitabilidade, de temperamento ora 
colérico, ora severo, a variar com as circunstâncias, todavia, era 
cavalheiro, e só perdia os bons modos quando contrariado na sua 
vontade.  
Ouvi de Severino Diniz, um rábula atuante no Fórum da Paraíba, na 
década de vinte, que João Dantas era de fino trato, e dele recebera 
com inexcedível boa vontade, ensinamentos e orientação, ao solicitar-
lhe. 
Bravo na defesa dos seus constituintes, no entanto, não se registrava 
desacato às autoridades, quando contrariado nos pleitos, sob sua 
responsabilidade, que tramitavam na Justiça. Também nunca se 
ouvira falar de grosseria ou deslealdade de João Dantas para com os 
que o cercavam no meio urbano. (LUNA, 1995, p.11 e 13).  

 

 

E, sobre Anayde Beiriz: 

 



 

 

 

Estatura mediana, morena, olhos negros expressivos, lábios carnudos 
e nariz afilado. O conjunto fisionômico não expressava formosura, no 
entanto, não passava despercebido. O penteado de pastinha cobria-lhe 
parte da face esquerda, como se pode cotejar com as fotografias.  
Vaidosa, vestia-se com bom gosto, dentro do estilo dos anos vinte, 
que tinha na melindrosa, de corpo inteiro e saia curta, o must da moda 
brasileira. Com elegância, equilibrava-se nos saltos Luiz XV e 
caminhava levitando, como se tivesse asas nos pés. A ascendência 
modesta, ela mesma uma moça de hábitos simples, não foi óbice para 
freqüentar um centro onde pontificavam Nininha Norat, Analice 
Caldas, Olivina Carneiro da Cunha e tantas outras.  
Deixou aos amigos a imagem de suave e doce, personificando o que 
havia de mais jovial e alegre o oposto de João Dantas, taciturno, 
sombrio, arredio, fechado num mutismo de quem desconfiava até de 
Deus. (LUNA, 1995, p. 65 e 66).  

 

 

Anayde e Dantas, belos, intensos, com firmeza, determinação e inteligência 

que os uniu, enfrentaram o calvário para eternizarem-se na história. João Dantas, 

homem maduro em seus quase 40 anos, proporcionou a jovem Anayde Beiriz, a doce 

fantasia do amor, eternizado pelos poetas épicos. Ao exercitarem o impulsivo espírito 

livre, conservaram a ingenuidade, como o diz analogicamente Nietzsche (2005, p. 54), 

“tornaram tudo claro, livre, fácil e simples”.  

O Jornal O Correio, em 22 de outubro de 1992, no caderno de Cultura e 

Lazer, traz a reportagem de Noronha (1992, p. 8), intitulada Anayde: há 62 anos ela 

morria. Hoje sua sobrinha quer passar a limpo a história. Ialmita Grissi Guedes, filha 

de Zezita, uma das irmãs de Anayde, representante da família Beiriz, esclarece toda a 

polêmica e distorções transformadas em obras de arte sobre a sua tia no filme de Tizuka 

Yamasaki, que trouxe à tona a memória da paraibana constituindo-a em mito. Eis uma 

síntese da reportagem: 

 

 

Às vezes tratam a figura de Anayde como se ela tivesse sido apenas 
uma libertina, outras vezes a citam como uma moça séria, romântica, 
educada, cujo único deslize foi amar.um homem casado. Isso tudo 
acontecendo no início do século, quando os amigos pediam para que 
ela não fosse tão livre em suas poesias, contos e Anayde respondia 
que seus sentimentos escritos, ‘não passavam de literatura’. Ialmita 
diz que muita coisa já se disse a respeito dessa figura lendária, mas 
quase todos os comentários deixaram mágoas na família. ‘O que me 
preocupa é o que as gerações futuras dirão sobre ela’, desabafa. 
[...]Ialmita Grissi acha que as pessoas colocam a idéia de sexo em 



 

 

demasia: ‘hoje não seria nada demais, é lógico, mas devemos mostrar 
a Anayde de 30’. No futuro poderá haver dúvidas de quem foi 
realmente Anayde. Dizem que ela foi várias pessoas (CORREIO, 
Cultura e Lazer, Paraíba, quinta-feira, 22 de Outubro de 1992).  
 

 

A verdade é que, realmente, os escritos da professora não são encontrados 

nos arquivos públicos. É como se as décadas de 1920 e 1930, na Paraíba, devessem ser 

apagadas e esquecidas, pelo menos em alguns aspectos, ou ainda, que sejam condenadas 

ao obscurantismo, a outra versão dos fatos não oficializados. Segundo Ialmita Grissi 

(sobrinha de Anayde), os contos não publicados por Anayde encontram-se nas mãos da 

historiadora Vitória Chianca, que tem pretensões de publicá-los.   

Outra polêmica foi gerada pelo grupo de teatro Bigorna, com o espetáculo 

Anayde, no ano de 1992. A peça conta num misto de ficção e realidade a história da 

paraibana no contexto dos acontecimentos da Revolução de 1930. A montagem 

demorou dez anos para ser encenada, devido a um processo contra o autor. Foram 

concedidos os prêmios de melhor texto original, atriz, ator coadjuvante, música e 

cenografia para o espetáculo.  

O teatrólogo Paulo Vieira escreveu o texto ao seduzir-se após a leitura do 

livro Revolta e Revolução, de Jofilly. Confessou-se fascinado e visualizou um drama de 

proporções shakespeareana, vivido por uma mulher que transgrediu valores morais. 

Outros artigos constam no encarte como João Duarte Dantas: mártir e 

vítima da calúnia; Lembranças infantis de Anayde Beiriz; Cartas decifradas pela irmã 

de Anayde; Encenação, um imaginário; Uma sinfonia para Anayde; A grande magia do 

espaço idealizado; Anayde: paixão ou história?  

A peça teve a direção de Fernando Teixeira e conseguiu cinco prêmios no 

festival de inverno em Campina Grande. Em excursão pelo país, angariou seis troféus 

no Festival Nacional de Teatro de Ponta Grossa, no Paraná. Foi apresentada também no 

Festival de inverno da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e teve o apoio do 

projeto Outras Falas, produzido pelo Centro de Estudos e Programação Cultural (CEPC) 

da FURRN. Após 76 anos de sua morte e 101 anos de nascimento de Anayde, a peça 

retorna para o deleite das gerações atuais. Tive a oportunidade de assisti-la, no dia 31 de 

setembro de 2006, agora com a direção de Roberto Cartaxo, que outrora fizera o papel 

de João Dantas. O espetáculo manteve o ritual de casa cheia.  



 

 

O suplemento Correio das Artes, do jornal A União, de 15 e 16 de março de 

2003, traz o encarte especial intitulado A arte resgata Anayde Beiriz. Nesse são 

encontrados as reportagens com as manchetes O livro, o filme, a peça: a arte resgata 

Anayde Beiriz, de Thamara Duarte, e Anayde Beiriz na visão de José Américo, de Maria 

de Lourdes Luna. As reportagens abordam os vários instrumentos de cultura que 

evidenciaram a historiografia da professora na literatura, no cinema e no teatro. Eis 

alguns trechos das reportagens: 

 

 

Através da cultura, Anayde saiu das sombras e virou a personagem 
principal. Primeiro foram as páginas de um livro, logo seguidas de 
um filme e de uma peça, que contaram os detalhes da paixão que uniu 
João Dantas e Anayde Beiriz, numa história de amor sem precedentes 
na Paraíba do início do século XX. [...] Com falhas ou não, o 
importante a destacar é que foi a arte que  resgatou a figura da 
paraibana; que possibilitou que ela se perpetuasse para as gerações 
mais jovens. Somente através do livro de Joffily, do filme de Tizuka 
e da peça de Paulo Vieira é que foi desvendada a alma apaixonada 
dos enamorados. Depois destes pioneiros culturais, muitos outros 
escreveram sobre o tema e outros tantos mudaram suas opiniões 
preconcebidas e preconceituosas sobre o casal. (DUARTE, A 
UNIÃO, Correio das Artes, João Pessoa, 15 e 16 de março de 2003) 
5. 
 
 
Após inteirar-me sobre João Dantas pedi a José Américo que me 
falasse de Anayde Beiriz, pois deveria saber alguma coisa, mesmo 
por ouvir dizer... Como seria ela, é uma indagação natural que se faz 
sobre um nome personalizado que viveu momento expressional. Eu 
desejava conferir a opinião dele com a de Amelinha Theorga6, 
passada a minha avó, quando foram vizinhas, na Duque de Caxias, 
por volta de 1940. Inicialmente, corrigiu-me dizendo ser a pronúncia 
exata A-nay-de e não A-na-y-de. A sílaba intermediária formava um 
ditongo decrescente. Quanto à fonética deve ser a fala certa, porém é 
convencional dizer A-na-y-de. Sem conhecer-lhe a intimidade, nada 
pode adiantar-me, mas nas poucas vezes que a avistou, achou-a 
interessante. José Américo usava essa terminologia para quem 
reunisse aos dotes físicos, atributos de inteligência, malícia e graças. 
Sem tais elementos, um rosto belo não passava de modelagem 
artística. (LUNA, A UNIÃO, Correio das Artes, João Pessoa, 15 e 16 
de março de 2003).  

 

 

                                                 
5  Thamara Duarte é jornalista. O texto cedido para a publicação no suplemento foi redigido para a 
realização do seminário Anayde Beiriz – A paraibana do século XX, realizado no dia 22 de outubro de 
2002, no colégio CA – COC, em João Pessoa, sob a organização dos professores Francisco de Assis Valle 
e Carlos Alberto Azevedo.  
6  Amelinha (namorada de José Lins do Rêgo) juntamente com Anatilde Morais foram amigas de Anayde.  



 

 

Ainda o Correio das Artes, do Jornal A União, nos dias 24 e 25 de Janeiro de 

2004, retoma outra publicação especial sobre a professora, com o artigo de Fernando 

Moura intitulado Anayde Beiriz: confissões de amor além do tempo. Traz anotações de 

confidências íntimas, contidas num caderno já amarelado pelo tempo, de quando ela 

tinha seus 19 anos. Os escritos revelam sua personalidade e seu caráter solitário e de 

mentalidade avançada para a época.  

Nesse mesmo ano, o caderno Show, do jornal O Norte, no dia 20 de 

novembro, traz a reportagem com a estudante do curso de turismo da Universidade 

Federal da Paraíba, Edjane de Lima Soares, em que ela reuniu uma pequena mostra com 

fotos e documentos sobre a professora. A intenção foi reavivar sua imagem e sua 

história. A exposição ficou disponível durante o Festival Nacional de Arte, no Espaço 

Cultural, no Bairro de Tambauzinho, em João Pessoa.  

Por ocasião das comemorações do Centenário de nascimento de Anayde 

Beiriz, novamente a imprensa paraibana estampou em suas páginas a reportagem sobre 

o evento que o Fórum de mulheres da UFPB organizou. Dessa vez, era o Jornal da 

Paraíba, na sua página de Cultura, no dia 17 de fevereiro de 2005, com a reportagem de 

Renato Félix intitulada Vida e Arte: graças a Anayde Beiriz – evento reúne diversas 

atividades artísticas em homenagem ao centenário da escritora.  

Percebi, nesse inventário de vozes contemporâneas, o desejo de não se 

apagar a memória da professora e ao mesmo tempo evidências do aspecto polêmico de 

sua figura diante dos acontecimentos ocorridos na Revolução de 1930. Um desses 

aspectos contraditórios que também se perpetua na atualidade, ainda traços da visão dos 

defensores do presidente João Pessoa, é discutido pelo jornalista Wellington Aguiar. Em 

sua coluna, no jornal Correio da Paraíba, do dia 30 de julho de 2002, com o título 

Cartas de Anayde Beiriz? O jornalista desmente a existência das cartas íntimas trocadas 

entre Anayde e Dantas. Faz duras críticas aos jornais que atacavam o presidente, 

declarando claramente qual é o lado que defende.  

O jornalista publicou outro artigo após a comemoração do centenário de 

nascimento da professora, do dia 1 de março de 2005, intitulado Anayde sem corpo. No 

texto enfatiza a sua opinião sobre o projeto do Fórum de mulheres da UFPB, que 

juntamente com seus familiares propunha fazer o translado simbólico do corpo da 

professora do Recife para a cidade de João Pessoa. Assim como o fizeram no vizinho 

estado do Rio Grande do Norte com Nízia Floresta. Entretanto, Aguiar expressa de 



 

 

forma muito particular o desmerecimento pela figura da professora. Eis o trecho da 

coluna:  

 

 

É claro que não mais existem os ossos da professora Anayde Beiriz. 
Mesmo assim, um pequeno grupo anda por aí a afirmar que vai trazê-
lo do cemitério público do Recife (o Santo Amaro). Sepultada como 
indigente, há muito que seus restos mortais, nunca reclamados, se 
perderam na vala comum. Setenta e quatro anos depois que se 
suicidou nada mais resta do corpo da jovem paraibana. Até hoje é 
assim: os corpos dos indigentes desaparecem, no anonimato que 
cobriu o seu enterramento. E dificilmente são procurados. Recordo 
bem que Joffily Bezerra (antes de brigar comigo) me dizia que muito 
procurava, na capital pernambucana, a sepultura de Anayde Beiriz. 
Chegara até a contratar uma pessoa, empregada do próprio campo 
santo, para continuar as buscas. Nada conseguira. (Relembre-se que 
Joffily já havia escrito o livro sobre Anayde). Agora, inusitadamente 
reduzido grupo diz aos jornais que deseja fazer vir do Santo Amaro 
os ossos da infeliz conterrânea. O que é tarefa impossível, portanto 
dele nada mais resta. Sobre o assunto, bem avisado andou o ilustre 
desembargador Júlio Aurélio Coutinho, presidente do Tribunal de 
Justiça. Procurado pelo referido pessoal, ele o aconselhou a recorrer à 
Ordem dos Advogados do Brasil, seção da Paraíba. Fez certo. Quanto 
a mim, ficarei de olho. Ninguém passará gato por lebre. Infelizmente 
nada mais existe do físico da inteligente professorinha. (AGUIAR, 
Correio da Paraíba, terça-feira, 01 de março de 2005, p, C-3) 

 

 

São muitos os equívocos e contradições que compõem a curta trajetória da 

professora Anayde Beiriz e em sua grande maioria sob a ótica dos vencedores que as 

compreendem como “verdades” contadas e interpretadas como representações de 

interesses diversos. O fato é que, para a História oficial paraibana e nacional contada 

nos livros didáticos de geração a geração, Anayde Beiriz é personagem sem nome, 

como se pode ver nesse trecho de livro pára - didático da História da Revolução de 

1930:  

 

 

— Um tiro no peito! Matam o homem e nasce a revolução. Agora até 
os mais vacilantes têm um motivo fortíssimo. E, aqui entre nós, o 
crime não foi político. 
— Não foi um crime político? Como assim, “seu” Arruda? — 
perguntou Garibaldino. 
— Nada de motivações políticas. Foi uma história puramente pessoal, 
mas — que a gente vai transformar em grande arma política. 
— Conta então como foi Arruda — pediu Leôncio. 



 

 

— Pois bem. Lá na Paraíba, um sujeito boêmio, um tal de João 
Dantas, apaixonou-se por uma moça esquisita, dessas de cabelos nas 
ventas. Cortava o cabelo como homem, escrevia versos escandalosos. 
E o rapaz, filho de família importante, foi viver com ela. 
— E daí? — interrompeu Leôncio. 
— Daí que um dia, por questões de intrigas locais, a polícia invadiu a 
casa de João Dantas e roubou cartas e fotografias pornográficas da 
moça. Esse material logo ficou conhecido e houve o maior escândalo. 
Desmoralizado, João Dantas fugiu para o Recife, e lá aconteceu a 
tragédia. 
— Resumindo — respondeu Arruda — aconteceu uma grande 
coincidência. João Pessoa, presidente da Paraíba e principal líder da 
aliança Liberal no Nordeste, também foi para o Recife, dizem que 
para um encontro particular. João Dantas, que culpava o presidente 
da Paraíba pela invasão de sua casa e pelo escândalo, ficou tocaiando 
o homem. Soube que ele estaria numa confeitaria e, de arma em 
punho, invadiu o local e matou João Pessoa. Está aí o caso: o Brasil 
inteiro achará que foi  uma vingança política, que o governo federal 
está por trás de tudo e que promoveu o crime. E agora, sim, temos um 
motivo para incentivar até os mais covardes. (CHIAVENATO, 2003, 
p. 18).  

 

 

Os personagens Arruda Tolentino, Leôncio e Garibaldino citados neste 

trecho são personagens fictícios, criados pelo autor, para representarem os cidadãos da 

sociedade da época.  

Para comprovar o dito no livro, fiz nos anos de 2004 e 2005 uma pequena 

pesquisa oral, na Feira de Ciências da escola particular GEO, em João Pessoa, 

localizada no Bairro dos Bancários, próxima da Universidade Federal da Paraíba. Dei 

prioridade às salas que estavam expondo trabalhos sobre a História da Paraíba. 

Perguntei se os alunos sabiam o nome da moça que namorou João Dantas, o assassino 

do presidente João Pessoa. Ninguém soube dizer, ninguém conhecia a história de 

Anayde Beiriz. Nos próprios livros didáticos, oriundos geralmente de outras regiões, 

Anayde é uma personagem inexistente.  

O ostracismo que se encontra Anayde para as gerações atuais — afinal, os 

séculos passam, mas a resistência do patriarcado ainda é visível em alguns lugares — é 

confirmada através desta pequena mostra investigativa. O ditame do poder dos vencidos 

propaga-se condenando ao anonimato não apenas de Anayde, mas também inúmeras 

outras pessoas, sejam homens ou mulheres.  

Essa arqueologia de representações que expressaram também a ingenuidade, 

ousadia e impetuosidade, introduz Anayde Beiriz no rol das mulheres decididas, que 

não viveram à sombra. Mulheres que são admiradas desde os tempos mais remotos e 



 

 

usaram sua inteligência junto com sua sensualidade taticamente para manterem-se no 

poder, como as rainhas egípcias Hatshepsut, Nefertiti e Cleópatra. Como também as 

índias, as negras e as brancas valentes e vilãs, pobres ou ricas, famosas ou anônimas, 

que os livros não contam, mas que ajudaram a escrever e a compreender a História das 

Mulheres. Essas táticas, para Certeau (1994, p. 47), são combates estrategicamente 

planejados, ou jogos entre o forte e o fraco, tratam-se das ações que o fraco pode 

empreender e aproveitar para vencer.  

Afinal, “mulheres bem-comportadas não fazem história”, diz Shiver (2005, 

p. 3). Ou seja, para marcar e perpetuar-se é preciso agir, ter atitude, ser mais do que 

apenas companheira, mãe, filha. É preciso enfrentar sem medo o julgamento e a 

condenação da fogueira, da guilhotina, da própria sociedade. Essa impetuosidade 

feminina foi a inspiração de grandes momentos na história da humanidade. Safo, 

Diotima, Olympe de Gouges7, e inúmeras outras, sejam, como poetisas, sacerdotisas, 

sábias ou ainda “perigosas demais”, elas sempre participaram como personagens ativas 

na História.  

Diante desta evidente realidade, Anayde Beiriz, jovem humilde, sensível e 

romântica, ao defender a liberdade para as mulheres do seu tempo, transgrediu a ordem 

estabelecida para os mais conservadores. A sociedade paraibana oligárquica e 

provinciana condenou-a ao silêncio pela ligação com o assassino de João Pessoa, 

juntamente com todas as outras pessoas perseguidas.  

Na História das mulheres, sobre esse aspecto da tentativa de “silenciar” as 

vozes femininas transgressoras, diz-nos Perrot (2005, p. 9): 

 

 

Silenciosas, as mulheres? – Mas elas são as únicas que escutamos, 
dirão alguns de nossos contemporâneos, que, com certa angústia, têm a 
impressão de sua irresistível ascensão e de sua fala invasora. ‘Elas, elas, 
elas, elas, sempre elas, vorazes, tagarelas...  
 

 

Segundo esta autora, o longo silêncio das mulheres não pode ser entendido 

como consentimento. O silêncio é um mandamento renovado através dos séculos pelas 

religiões, pelo poder, pelos manuais de comportamentos, pela disciplina familiar. 

                                                 
7  Pseudônimo de Marie Gouze (1748-1793). Jornalista, escritora e feminista revolucionária francesa foi 
guilhotinada em 1793. Os escritos feministas de sua autoria alcançaram enorme audiência. Na sua 
Declaração dos direitos das mulheres e do cidadão, publicada em 1791.  



 

 

Aconselhavam-se as moças evitarem os assuntos mais quentes e a limitarem-se a 

conveniência da polidez. O silêncio era e é a regra política, social e familiar, contida na 

expressão “o pudor é sua virtude, o silêncio, sua honra” (PERROT, 2005, p. 10), por 

séculos.  

“Ninguém nasce mulher: torna-se mulher”. Essa célebre frase dita por 

Beauvoir (1999, p. 9), em 1949, perpetuou suas idéias a partir da obra O segundo sexo. 

A autora enfatiza que a consciência que a mulher adquire de si mesma não é definida 

unicamente pela sexualidade. Essa consciência é construída principalmente a partir de 

estruturas econômicas e culturais da sociedade. As instituições sociais imprimem a 

exaltação do amor e a dedicação como valores universais do ser feminino.  

Relacionando a história das mulheres com a trajetória da Anayde Beiriz, 

percebe-se que ela, ao romper com velhos tabus e chocar a sociedade paraibana, 

vivendo intensamente a liberdade, a exposição de suas opiniões e a escolha dos amores, 

teve a inspiração de suas ancestrais. Afinal, muitas mulheres abriram caminhos para 

outras de seu tempo, e assim sucessivamente, como Anayde, Gilka Machado, Patrícia 

Galvão, Maria Lacerda de Moura, Bertha Lutz, Nízia Floresta e tantas outras que 

também inspiram as gerações mais novas. 

Para Priore (1998, p. 217), as mulheres tornaram-se herdeiras de um presente 

sem passado, de um passado decomposto, disperso e confuso. Nos registros 

historiográficos percebem-se vozes masculinas que não configuram nem representam os 

espaços masculino e feminino. O questionamento acerca da utilidade da História das 

mulheres simplesmente é para fazê-las existir, viver e ser.  

Da mesma forma, Woolf (2004), em Um teto todo seu, justifica a omissão 

pela falta de condições materiais e educacionais do passado, mas evidencia as guerreiras 

que conquistaram seus espaços sem temor ou pudor. Mesmo com as imposições do 

poder familiar, primeiro paterno depois marital, que a limitavam à educação e à 

liberdade. A autora em outro livro de ensaios, Kew Gardens, O Status intelectual da 

mulher (WOOLF et al, 1997, p. 30), enfatiza que “o século dezessete produziu mais 

mulheres notáveis que no século dezesseis, o dezoito mais que o dezessete, e o 

dezenove mais que os três anteriores juntos”. Ou seja, as mulheres buscaram superar-se 

sempre cada vez mais, mesmo sendo negada a educação à maioria delas. Entretanto, 

para Woolf, apesar da inegável importância da educação para o aumento das mulheres 

notáveis e o mérito de suas obras é preciso que as mulheres tenham liberdade de 



 

 

experimentar, que possam ser diferentes dos homens, sem medo, e expressem essas 

diferenças livremente.  

A História das Mulheres traz em grande parte referências ao estado de 

ignorância e clausura em que elas viviam. Apontam também um legado de resistências e 

conquistas que contribuíram para o rompimento dos estereótipos de que somos as 

espectadoras, cúmplices, ansiosas e solidárias.  

A mentalidade de mansidão, submissão e resignação, segundo o pensamento 

de Mill (2006), em A sujeição da mulher, têm sua essência na concepção “escravidão-

natural” ou “a escravidão-voluntária”. Esse sentimento é uma construção sócio-

histórica, onde as mulheres são criadas desde muito cedo na crença de que seu caráter é 

o oposto do caráter masculino, sem vontade própria e governadas pelo autocontrole, 

com submissão e permitindo serem controladas por outros. A Educação também era 

usada para atingir esse propósito de moralidades e sentimentos que afirmam ser 

obrigação dela viver para os outros, abnegar-se completamente. 

De acordo com Ribeiro (2003, p. 79), esse legado teve origem na cultura 

ibérica, onde por mais de oitocentos anos os árabes consideraram a mulher um ser 

inferior fazendo parte do imbecilitus sexus, categoria que pertenciam também crianças e 

doentes mentais. Era comum a reprodução dessa mentalidade nos versinhos dos poetas 

daquele período, como as do brasileiro Luis Edmundo, publicado em 1884 no livro A 

corte do Rio de Janeiro: “mulher que sabe muito é mulher atrapalhada, para ser mãe de 

família, saiba pouco ou saiba nada”. Ou ainda, as do português Fernandes Gonçalo 

Trancoso, publicada em 1575, intitulada Contos e histórias de proveito e exemplo: “as 

moças não falem, nem alcem os olhos do chão quando forem pela rua e se ensinem a 

não tomar brio de verem e serem vistas que a mim me parece muito bem.” (RIBEIRO, 

2003, p. 26).  

No contexto historiográfico, por preconceitos ancestrais, a mulher manteve-

se em muitos casos sob a direção do homem. As transformações da representação da 

imagem feminina tradicional e servil para uma mais libertária, autônoma, emergindo 

dos mitos, descobrindo seu poder ou um visível progresso de emancipação são 

perceptíveis com a instauração da sociedade industrial. Outro aspecto dessa 

transformação e a evolução por que passou a humanidade com as descobertas das 

ciências é o acesso à cultura.  

Rolka (2004), em 100 mulheres que mudaram a História do mundo, 

apresenta grandes heroínas, guerreiras, que apesar do fluxo de constantes tensões no 



 

 

século XIX perpetuaram-se na história. Na trajetória da humanidade o papel das 

mulheres não esteve reduzido apenas ao fogão e à educação dos filhos. Elas também 

desenvolveram a tecnologia, descobriram novas terras, criaram arte, música, lideraram 

exército, contribuíram para a literatura mundial, tornaram-se influentes líderes, 

questionaram, mudaram crenças e estruturas sociais existentes.  

Essas mulheres deixaram suas marcas na História ao lutarem para que a 

sociedade concedesse direitos iguais para todos os cidadãos, muitas vezes sacrificando 

suas próprias vidas na busca desse objetivo. Nesse percurso surgiram figuras de 

mulheres desconhecidas, abnegadas desbravadoras, heroínas que devem ser lembradas 

por sua contribuição para o rompimento do silêncio que perdurou nas versões 

historiográficas marcadas pelos grandes fatos.  

A condição da mulher não se restringiu apenas ao papel secundário. Existem 

histórias escritas das realizações, tanto sobre o masculino como do feminino — apesar 

dos escassos registros do passado para as mulheres, que se perpetuaram para a 

posteridade. Entretanto, nas obras clássicas predominam uma tendência a favor das 

contribuições dos homens, inclusive em muitas obras ignoram ou tentam diminuir as 

mulheres tirando o crédito de suas contribuições. Afinal, elas muitas vezes não usaram 

seus nomes verdadeiros em trabalhos publicados, não validando seus esforços 

(ROLKA, 2004).  

Nesse sentido, analisar a educação feminina paraibana a partir das práticas 

culturais da professora Anayde Beiriz significa ir ao encontro de uma época, desvelar 

qual o tempo e o lugar de suas práticas. Sobretudo, a época, os lugares são reescritos a 

partir da vivência de pessoas comuns, através de suas trajetórias, de suas histórias 

cotidianas. Desta forma, segundo Galvão (1998, p. 29), “todas as atividades humanas e 

todos os sujeitos históricos são considerados objetos de análise histórica”. 

Partindo desse pressuposto, expandiram-se, consideravelmente, as pesquisas 

nessa perspectiva histórica ou micro-histórica, de considerar a trajetória de pessoas 

comuns como sujeito digno de estudo. Assim não se pretende reduzir a escala de 

análise, mas ter o intuito de perceber aspectos que passaram despercebidos. Estudar 

através de aspectos específicos, como uma realidade micro, ou da trajetória de 

determinados atores sociais anônimos, como um meio para atingir a compreensão de 

uma realidade mais ampla. (BARROS, 2005, p. 154).  

Dessa forma, a possibilidade de analisar as práticas da professora Anayde 

Beiriz é dar-lhe voz e sentido. É materializar as percepções que ganham significado ao 



 

 

sistematizar, identificar e relacionar os dados nos fundamentos da História Cultural 

desvelando novos caminhos no que já foi revelado. Visa compreender a realidade social 

que envolve o sujeito histórico estudado. Ou seja, busca-se compreender os diferentes 

olhares sobre a mesma história, contada de formas diferentes e seus múltiplos sentidos.  
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ANAYDE DA COSTA BEIRIZ: ALÉM DAS PALAVRAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Figura 4: Poema de Vanildo Brito 
Fonte: Acervo particular de Mariza de Oliveira Pinheiro, doado por Ialmita Grissi.  

  

 



 

 

 
Figura 5: Anayde Beiriz colhendo flores na praia de Ponta de Matos, no município de Cabedelo/PB.  
Fonte: ARANHA, 2005, p. 90.  
 

 
Figura 6:  Rua da República onde a família Beiriz residiu até 1927.  
Fonte: STUCHERT FILHO, 2004, p. 180.  
 

 

 

 



 

 

4. ANAYDE BEIRIZ E SUA ÉPOCA 

 

 

O indivíduo e a sociedade denotam dois objetos que 
existem independentemente, enquanto, na verdade, se 
referem a dois níveis diferentes, mas inseparáveis do 
mundo humano. (ELIAS, 1980, p. 141).  

 

 

Imortalizada na arte e na literatura paraibana, a figura de Anayde expressa os 

traços das mulheres nordestinas na luta por novos espaços durante o início do século 

XX. Compreender a configuração de Anayde, como sujeito histórico atrelado a sua 

época é relevante neste trabalho. Sobretudo porque revela o modo como está 

interdependentemente ligada ao seu tempo, seus limites, suas tensões, seus interesses, 

suas fragilidades, ou seja, a teia de relações que a ligam à sociedade e às instituições que 

a moldaram. “As pessoas como indivíduos ao mesmo tempo em que as pessoas como 

sociedades”, são inseparáveis, conforme nos esclarece Elias (1980, p. 141): 

 

 

Ao estudar a humanidade, é possível fazer incidir um feixe de luz 
primeiro sobre as pessoas singulares e depois sobre as configurações 
formadas por muitas pessoas separadas. Mesmo assim, a compreensão 
de cada um dos níveis será afetada, a não ser que ambos os aspectos 
sejam constantemente considerados.   

 

 

Cada época tem sua singularidade, seus hábitos, resultantes de vários 

aspectos, social, político, econômico, religioso, educativo e cultural.  

De forma analítica, o século XX, conforme Cambi (1999, p. 509), deu  

ênfase às crianças, às mulheres, às massas, à técnica e às transformações educativas. Foi 

“um século dramático, conflituoso, radicalmente inovador em cada aspecto da vida 

social: em economia, em política, nos comportamentos, na cultura”. Na economia, a 

afirmação de uma nova sociedade emergente surgida da classe média; o enraízamento 

do capitalismo como sistema produtivo; e o embate do seu antagonista: o socialismo. 

Na política, o confronto entre totalitarismo e democracia. Na cultura, um novo sujeito 

nascia cortando suas amarras com o passado, inebriado pela visão do futuro, nas artes, 

no consumo, no narcisismo. No âmbito educacional, os olhares se voltam para novos 

protagonistas, antes marginalizados, a criança, a mulher, o deficiente, ampliam o foco 



 

 

nas ciências humanas, nos ideais formativos e aos objetivos culturais. As novas escolas 

deixavam o formalismo disciplinar e abria-se para o intelectual e moral, priorizando 

desde a infância a natureza global do ser — conhecimento, físico, moral e social.  

“A era das mulheres”, “o despontar de uma nova civilização” (PERROT, 

1991, p. 31). Envolvidas em guerras, revoluções, perseguidas pela ditadura, 

representando papéis de espectadoras e atrizes, na grande encenação do teatro-realidade, 

elas transformaram e modificaram a história das relações de gênero. Entretanto, 

simultaneamente, a esta revolução nos costumes femininos, impôs-se uma pressão 

normativa da dona de casa profissional, rainha do lar e consumidora, cujo conformismo 

iguala-se a sua força de emancipação. Por outro lado, as mulheres cada vez mais 

tomaram o controle da palavra e da sua identidade, mostraram-se sujeitos históricos de 

pleno direito na História da humanidade.  

Nessa perspectiva, Anayde da Costa Beiriz é considerada o ícone da mulher 

guerreira paraibana. Símbolo do feminismo, participante dos primeiros ensaios 

modernistas na cidade. Professora, poeta, ensaísta. Sua curta trajetória (1905-1930) está 

eternizada em prosas, versos, filme e peça teatral. Sua biografia pode ser conferida em 

Joffily (1979 e 1980); Odilon (1984); Aranha (2005); Schumaher (2000); Melo (2002); 

Luna (1995) e Pimentel (2002). 

Anayde nunca pôs uma arma de fogo nas mãos e não freqüentou 

movimentos feministas. Entretanto, suas idéias eternizaram-se nos espaços 

oportunizados ao expressar seu pensamento contra a subjunção da mulher. 

Solitariamente sofreu o julgamento dos que não aceitavam a abertura dos novos espaços 

às mulheres.  

Anayde Beiriz, filha de José da Costa Beiriz, um dos mais antigos tipógrafos 

do jornal A União e de Maria Augusta de Azevedo, nasceu no dia 18 de fevereiro de 

1905, na província da Parahyba do Norte, atual João Pessoa. Foi batizada pelo cônego 

Fernando Lopes e Silva, em 11 de junho de 1906, na matriz de Nossa Senhora das 

Neves, onde também fez a primeira comunhão, em 14 de junho de 1912.  

Tempos de calamidades e flagelos. Nessa época, a província da Parahyba do 

Norte, não conseguia suprir com os recursos locais, os problemas de séculos de 

devastação. O governo de Álvaro Machado tentava estabelecer ação conjunta com os 

poderes federais e estaduais para combater os problemas das secas com o apoio das 

Comissões de Açudes e Irrigação, com sede no Ceará; de Estudos e Obras Contra os 



 

 

Efeitos das Secas e ainda de Perfuração de Poços, ambas com sede no Rio Grande do 

Norte (ALMEIDA, 1994, p. 270).  

O contexto da seca deste período de acordo com o autor: 

 

Têm sido precipuamente, responsáveis, em seus ciclos mortais, pelo 
retardamento de nossa organização social e econômica.  
Ajudada, vantajosamente, de recursos naturais que, nos anos 
regulares, lhe asseguraram a expansão da riqueza, a Paraíba tem sido 
a obra relutante de seu progresso, realizado sem nenhum 
acoroçoamento dos poderes centrais, periodicamente aniquilada por 
essa fatalidade.  
À força destruidora do flagelo, em suas invasões paralelas, através 
dos séculos, não tinha sido oposta senão a resistência da raça 
blindada por um longo sofrimento para todas as reservas do instinto 
de conservação. (ALMEIDA, 1994, p. 157).  

 

 

Segundo Almeida, grosso modo, o Nordeste, se dividia em “duas” zonas: a 

do sertão, periodicamente devastada pela seca, e a do litoral, fértil e abundante. 

Conforme Galliza (1993, p. 41), geograficamente dividia-se em cinco zonas distintas: 

“Litoral (incluindo zona da mata); Agreste; Caatinga; Brejo e Cariri ou simplesmente, 

Sertão e Alto Sertão”. 

“A falta de dinheiro, a estreiteza do mercado interno e o deficiente sistema 

viário bloquearam o processo de urbanização da Paraíba” (GALLIZA, 1993, p. 34). As 

dificuldades de infra-estrutura econômico-social na Parahyba do Norte eram 

evidenciadas pela inexistência de um porto bem aparelhado, o transporte limitava-se à 

via férrea. A rede ferroviária era de propriedade da Great Western Railroad Company of 

Brasil que ligava a parte sul do Agreste paraibano ao comércio do Recife. Foi a maior 

empresa de capital estrangeiro da região e monopolizou todo o sistema ferroviário do 

Nordeste. Receberam inúmeras criticas pelas irregularidades no transporte e o alto 

custo.  

A província via-se na dependência dos estados vizinhos, tendo suas relações 

polarizadas entre Pernambuco e Rio Grande do Norte. Este quadro, só veio a se 

modificar, com a influência do governo central de Epitácio Pessoa, tendo seu apogeu 

entre 1919 e 1922, com o seu plano de “crescimento equilibrado” (GALLIZA, 1993, p. 

35), que visava, principalmente, à modernização tecnológica na “grande açudagem” 

(MELLO, 2002, p. 163) através da implantação de barragens para represamento das 

águas. 



 

 

Nesse aspecto econômico-social, a modernização atingiu a produção da 

cana-de-açúcar, cultura dominante, com a implantação do sistema usineiro; outro 

produto, o algodão, considerado um dos melhores do mundo, sendo o Estado o primeiro 

a implantar o Serviço de Classificação. Sobretudo, a província da Parahyba do Norte no 

início do século XX, encontrava-se imersa numa estrutura de sociedade colonial, “uma 

civilização de raízes rural”, bem aos modos traçados por Sérgio Buarque de Holanda 

(1995, p. 73).  

Do flagelo da seca, do nomadismo forçado, aos instintos revolucionários 

gerados com a insatisfação local, na pequena Parahyba do Norte, percebia-se brotar o 

sentimento de “liberdade”. Quanto à essência nordestina, diz Almeida (1994, p. 519): “é 

bem provável que o sangue dos conquistadores se tenha introduzido em nossas origens 

étnicas, bem como o dos mercenários estrangeiros, grande parte de seus soldados”. 

Essa gênese sanguinária de guerrilha rural foi acentuada pelo cangaço, tendo 

seu auge nas décadas de 1910 a 1930. Os cangaceiros agiam apoiados pelos 

proprietários rurais. Os coronéis dispunham de milícias próprias — os cabras, jagunços 

— impondo ordem social e justiça privada. Outro episódio foi a resistência à Coluna 

Prestes, procedente do Rio Grande do Norte, marchando em direção ao sertão de 

Pernambuco, ocorrida em fevereiro de 1926, em Piancó. O padre Aristides Ferreira da 

Cruz terminou assassinado, juntamente com onze companheiros, acusados de traição. 

Importante ressaltar a participação feminina na Coluna. As mulheres atuaram como 

enfermeiras e cozinheiras. 

Neste aspecto político-religioso, o ideário republicano, influenciado pelo 

pensamento de Kant e Comte, trouxe consigo a chamada romanização, reafirmando os 

princípios religiosos e tradicionais, procurando acentuar a vinculação entre a Igreja e o 

Estado. Por outro lado, buscava acabar com os velhos costumes da Igreja. Ou seja, com 

a República, o país não assumiu uma religião oficial. E, inspirada no modelo 

estadunidense, a primeira Constituição Republicana declara “todo indivíduo livre para 

exercer publicamente o seu culto” (Seção II, Declaração de Direitos, Art. 72, 

CONSTITUIÇÃO DO BRASIL DE 1981). A legislação também baniu inteiramente o 

ensino religioso das escolas, nos quartéis, nos hospitais e nas prisões. O surto de 

laicismo se estendeu e tomou conta da região paraibana nas primeiras décadas do século 

XX. Igrejas — quatro foram demolidas entre 1926 a 1937 — eram derrubadas para 

darem surgimento aos coretos com estátuas em homenagem à República, como 



 

 

símbolos da nova ordem, expandindo-se até o interior, conforme nos afirma Mello 

(2002, p. 154): 

 

 

Edificados em jardins públicos, cercados de gradis, os coretos, de 
origem inglesa e belga, expressavam não apenas a expansão das 
comunidades urbanas, cujo crescimento ordenava como a progressiva 
emancipação da mulher, retirada da camarinha para o footing nas ruas. 

 

 

Essa pretensa “liberalização de costumes” acentuou a retreta (concerto 

popular), o teatro, o pic-nic, o cinema, os bailes recreativos, os concursos de miss e 

competições esportivas, como regatas, futebol e ainda afloraram a moda no vestuário, 

entretanto, nada trouxe de grandes mudanças no coronelismo e patriarcalismo reinante 

na cidade. O poder apenas alternava-se entre os coronéis.  

O poder central na política era determinado pela oligarquia cafeeira paulista, 

pelos produtores de leite mineiros, apoiados pelos produtores de açúcar nordestinos. Foi 

à época da política “café-com-leite e açúcar” como ficou conhecida (PINHEIRO, 2002, 

p. 146).  

De forma ilustrativa e global o ano de 1905, nascimento de Anayde Beiriz 

evocava os ares modernos e revolucionários também pelo mundo.  

Na Suíça, Albert Einstein (1879-1955) revolucionava a ciência, e tornava-se 

conhecido mundialmente. O ano ficou instituído como Annus Mirabilis – ano 

miraculoso, a partir das suas descobertas acerca da Teoria da Relatividade (MATSAS, 

2005). 

Na França, Alberto Santos Dumont (1873-1932) construiu o dirigível N-14, 

protótipo do seu primeiro avião o 14-Bis. Ganhava prêmios por suas proezas ao alçar 

vôos aeronáuticos em Paris. Inspirava gerações na busca da liberdade de movimento e 

na superação dos limites aéreos (Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Santos_Dumont>, acesso em 28 jan. 2008).  

Também na cidade luz, nascia o pensador Jean-Paul Sartre (1905- 1980), 

principal expoente do Existencialismo, filosofia que defende a total liberdade do ser 

humano. Para Sartre, o homem é livre e nada o força a fazer o que faz. Ou seja, A 

liberdade é um estado de consciência moral, sobretudo significa que a pessoa é 

totalmente responsável por suas ações e escolhas.  



 

 

Nesse início de século acontecia também em 22 de janeiro 1905 a Revolução 

Proletária Russa ou o “Domingo sangrento”, como ficou conhecido. Milhares de 

operários, mulheres e filhos marcharam reivindicando liberdade política e melhores 

condições de vida e de trabalho. Os revolucionários foram massacrados pelas tropas do 

czar Nicolau II – o sanguinário. Para os comunistas, o movimento operário 

internacional despertou a consciência política e serviu como Ensaio Geral para a luta 

revolucionária eclodida em 1917, transformando-se na poderosa União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (TRÓTSKY, 1922).  

Na Paraíba, Mário Pedrosa representava o movimento trotskista local 

participando do encontro na IV Internacional. Segundo Joffily (1980, p. 41), Mario 

Pedrosa, Olívio Montenegro e Antenor Navarro lançaram um manifesto solidarizando-

se com a Revolução Soviética e exaltaram, as figuras de Lênin8, Trotsky9. O movimento 

operário local embora reconhecido pela legislação desde 1907 — sendo os primeiros 

sindicatos organizados, os da fábrica Tibiri e da associação mecânica — sem forças para 

reivindicações trabalhistas, atendiam apenas as necessidades mortuárias de seus 

associados (JOFFILY, 1979, p. 132). .  

No Brasil, nesta mesma época, de acordo com Teles (2003), as mulheres 

fizeram grandes movimentos para a efetivação da emancipação feminina. Estourou uma 

greve em Jundiaí. Três operárias tecelãs denunciaram a exploração do trabalho e 

publicaram um manifesto no jornal anarquista Terra Livre, reivindicando a redução da 

jornada para oito horas e melhoria dos salários. 

Em 1910, no Rio de Janeiro, a professora Deolinda Dalho, fundou o Partido 

Feminino Republicano, defendendo cargos públicos sem distinção de sexo. Promoveu 

uma passeata com quase 100 mulheres pelo direito ao voto. Em 1920, Bertha Lutz e 

Maria Lacerda de Moura fundaram a Liga para Emancipação Internacional da Mulher. 

Em 1922, fundaram a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino que tinha por 

objetivos: promover a educação da mulher e elevar o nível de instrução; proteger as 

mães e as crianças; votar e ser votada; orientação para a escolha profissional; assegurar 

o trabalho; organização e cooperação, dentre outros. 

As conquistas femininas foram garantidas aos poucos. O sufrágio feminino 

só se tornou oficial depois da Revolução de 1930, apesar de ter entrado em vigor na 

                                                 
8  Lênin ou Lenine, Vladimir Ilitch (1870-1924) – criador do partido bolchevique e principal dirigente da 
Revolução Russa e fundador da III Internacional (1918), vanguarda revolucionária. .  
9  Leon Trótsky (1879-1940) - intelectual marxista e revolucionário bolchevique fundador do exército 
vermelho e da IV Internacional (1938).  



 

 

Província do Rio Grande do Norte, através da Lei Estadual nº. 660, de 25 de outubro de 

1927, com o apoio do senador Juvenal Lamartine. Na lista dos eleitores da província 

deste ano, está o registro: da professora Celina Guimarães Vianna do município de 

Mossoró, como a primeira eleitora. Em 1929, no município de Lages, Rio Grande do 

Norte, Alzira Soriano de Souza, é registrada como a primeira mulher eleita na América 

do Sul. A luta pelo voto feminino foi a principal bandeira feminista no Brasil e 

desencadeou ações articuladas em todo o país, agregando outras reivindicações.  

No aspecto educativo-cultural, os muitos conflitos pela democracia, 

liberdade, igualdade e fraternidade institucionalizaram-se de formas diferenciadas entre 

os sexos. Dessa forma, embora a onda de lutas e avanços represente grandes 

transformações mundiais, não chegaram a afetar o poder do regime patriarcal em que as 

mulheres se encontravam. Atrelado a esta mentalidade, o pensamento pedagógico 

firmou-se gradativamente articulado pela forte presença da orientação de matriz cristã. 

Anayde Beiriz e as mulheres de sua época têm sua formação social, ainda sob o jugo da 

dominação que envolve as relações sociais.  

Na própria Paraíba, a visão humanista de cunho cristão impôs a escola 

“aspectos relativos à moral, aos bons costumes, ao discernimento entre o bem e o mal” 

(PINHEIRO, 2002, p. 165). A escola constituía-se na instituição principal da formação 

do caráter e de determinado ofício, “levando em consideração fatores como sexo”(idem, 

p. 176). Implantaram desde a criação das escolas currículos diferenciados. Nas escolas 

femininas as preocupações com as artes manuais domésticas e culinárias, nas 

masculinas as artes dos ofícios do trabalho assalariado.  

Congregado a esse aspecto, a renovação pedagógica surgida no início do 

século XX, voltou-se para formar um ser mais livre, mais feliz, mais inteligente e 

criativo. Entre os modelos de cultura laica e concepções tradicionais, os elementos 

fundamentais desta ideologia ativista predominante têm pressupostos desde a 

Renascença com o pensamento dos humanistas, dentre eles, Erasmo, em 1467 a 1536 

(1966 e 1998); os moralistas, da Companhia de Jesus; com o Concílio de Trento entre 

1545 a 1563 e o Ratio Studiorum, de 1599 a 1832; e os modernos realistas; Montaigne, 

em 1533 a 1592 (1980); Bacon, em 1561 a 1626 (1979); Descartes, em 1596 e 1650 

(1979) e Comenius, em 1592 a 1670 (2002) e dos educadores dos séculos XVII, através 

do interesse psicológico e a preocupação moral que vigorava em cada época.  

A partir desse pensamento e do contexto histórico vivido por Anayde Beiriz, 

podemos dizer que sua formação concretizou-se numa encruzilhada entre os paradigmas 



 

 

“moderno” e “tradicional”. Estes paradigmas envolviam de um lado o excesso de 

autoridade da família, da escola e da sociedade e do outro a defesa da liberdade 

expressada pela literatura e por alguns discursos políticos da época. Sobretudo, a 

educação tradicional impunha as regras de conduta coercitivamente, já a moderna à 

“liberdade”, porém, de forma orientada Já nos afirmava Rousseau (2004, p. 8), 

“moldam-se as plantas pela cultura, e os homens pela educação”.  

Nessa aparente “liberdade”, percebe-se que Anayde, suas irmãs e irmão, 

Maria da Penha, Zezita, Helena e Antônio. Penha faleceu ainda nova, segundo o relato, 

de sua sobrinha Ialmita Grissi Espínola Guedes, em entrevista concedida em fevereiro 

de 2005, por ocasião da comemoração do Centenário de sua tia, experimentaram na 

infância os modos da educação “rousseauaniana”, quando este diz: “Amai a infância; 

favorecei suas brincadeiras, seus prazeres, seu amável instinto. Quem de voz não teve 

alguma vez saudade dessa época em que o riso está sempre nos lábios, e a alma está 

sempre em paz?”, ou ainda, quando ele diz, “que sinta de igual modo a sua liberdade em 

suas ações” (ROUSSEAU, 2004, p. 72 e 83), ou seja, Anayde e suas irmãs e irmão 

aproveitaram a fase pueril sem restrições, sujeições, embaraços, constrangimentos 

físicos, intelectuais ou morais, dentro dos limites impostos pela sociedade da época. 

Anayde, Antonio, Helena e Maria José (Zezita) — mãe de Ialmita — eram 

parceiros nas traquinagens da infância. As brincadeiras sempre eram organizadas por 

Anayde. Ela costumava fazer canudinhos de papel e colocava no nariz das irmãs. 

Gostavam de tomar banho de chuva na biqueira da casa, andar de perna de pau, nadar e 

de passeios de bicicleta. Antes da chegada da luz elétrica, brincavam horas na rua sob a 

luz da lua. Os pais ficavam sentados em cadeiras na calçada para prosear e observar a 

diversão da meninada. Eles e elas sem os medos de reprimendas pulavam, gritavam e 

corriam executando os movimentos necessários para o fortalecimento do corpo e da 

gênese do ser liberto.  

Lima ([1985?], p. 34), em Lampejos de Saudades descreve sua infância em 

Cabedelo, localidade onde residia D. Noca, uma das tias de Anayde. A família Beiriz se 

dirigia freqüentemente à cidade para visitar a casa da tia Noca, que posteriormente 

serviu de hospedagem para Anayde poder exercer o magistério. O trecho abaixo, de 

modo análogo, representa como se deu a infância da família Beiriz:  

 

 



 

 

Em Cabedelo, era aguardada com ansiedade a chegada da lua e, 
muito especialmente, noite de lua cheia. Todas as casas colocavam 
cadeiras nas calçadas e a gurizada tinha o direito de brincar de 
‘pega”; de “roda’; ‘boca-de-forno’; ‘atirei o pau no gato’; ‘capelinha 
de melão’; ‘Terezinha de Jesus’; ‘Samba-lê-lê’; ‘Pai-Francisco’; 
‘nesta rua’... ‘Fui ao Tororó’... ‘Fui a Espanha’... Enchendo as ruas de 
vozes, a criançada tinha o direito de ficar ao luar até às 21 horas.  
[...] 
A minha jovialidade invadia tudo e todos. Adorava a vida, gostava de 
raladinho, tomar banho de biqueira da casa, andar de perna de pau... 
Queria fazer tudo... 
Noite de lua, o céu claro, o mar refletindo o prateado na água. Tudo 
já planejado e organizado distribuía vara para todos, cordão, um 
pedaço de carne–de-charque com uma pedra na ponta. Entrávamos na 
água fria todos em silêncio. Começava a pescaria de siri. Era um 
porto só de canoas, amarradas com cordas de uns três metros. Só 
assim nós podíamos varejar e variar de lugar. No bom da festa, 
aparecia o Velho primo Viana, que era o dono da maioria das canoas. 
Parava, olhava e seguia em frente. Logo depois, estava presente o 
Velho Chico Pedro, de cinturão na mão e dava o grito de comando: 
‘Sinhá Fura mundo saia imediatamente. Não vou lhe chamar pela 
segunda vez’. Todos mergulhavam e, em braçadas, logo mais todos à 
beira-mar, à espera do castigo.  
Meu avô não levantava a mão, apenas, apontava o caminho da nossa 
casa.  
Não sentíamos humilhação, nada doía em nós, só permanecia na 
lembrança o gostinho dos siris com coral que havíamos deixado 
dentro da lata de querosene (idem, p. 59).  

 
 

A família Beiriz residiu na Rua da República, depois da morte do pai, em 15 

de outubro de 1927 aos 50 anos de problemas cardíacos, mudou-se para a Rua Santo 

Elias, 176, em fevereiro de 1928. Hoje a casa encontra-se tombada pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico da Paraíba (IPHAEP) desde 2002. Seu pai gostava de 

ler e discutir problemas políticos e sociais; tinha o hábito de ler trechos de poemas em 

voz alta para as crianças antes de dormirem sob a luz do lampião a querosene. Sua mãe, 

não tinha instrução, cultivava flores e costurava para os filhos. Esses hábitos 

influenciaram o gosto litero-romântico de Anayde e, conseqüentemente moldaram seu 

perfil intelectual. 

Sob essas influências Anayde Beiriz, posteriormente adepta das letras e 

motivada pela abertura às mulheres na imprensa passou a defender publicamente a 

emancipação feminina, publicando alguns contos e poesias em alguns periódicos. Eis 

trecho do conto, De uma carta que te escrevi e que não te enviei: 

 

 



 

 

Não! Eu não hei de chorar... 
Tu me conheces bem pouco. Por isto é que me falas em lágrimas. 
Só os desesperados é que choram e eu continuo a esperar... 
Pouco se me dá saber da tua nova paixão... 
É tão vulgar a existência de outra mulher no destino do homem que a 
gente defende... 
E bem sabes, no amor, como em tudo, mas me seduz a 
originalidade... 
A razão por que gostei de ti?  
Porque pensei que tu eras louco... Tive sempre a extravagância de 
achar deliciosos loucos que julgam ter juízo... Desiludo-me, afinal. 
E é tão desinteressante um homem ajuizado que finge de louco... 
Dizes que me procurarás esquecer. Insano. 
Desafio-te a que o consigas... 
As marcas das minhas caricias não foram feitas para desaparecer 
facilmente... 
Mil outros lábios que se incrustarem na tua boca não arrancarão de lá 
a lembrança da minha... 
Mas, se ainda assim, o conseguires, a tua vitória não será duradoura. 
Não há vantagem em esquecermos hoje o que temos de lembrar 
amanhã... 
Apraz-te que eu guarde os meus beijos. 
Guardá-los-ei, por enquanto. 
Advirto-te, porém, que os beijos são como os vinhos raros: quanto 
mais velhos, melhor embriagam... 
Enganam-te se pensas que entre nós dois tudo está terminado... 
Se agora é que começou... 
A nossa história, hoje, está bem mais interessante... 
E tu te fizeste para mim, muito mais desejado... 
Porque tenho que te arrancar do domínio de outra mulher... 
No entanto, eu já não te amo... 
Admiro os homens os homens fortes e tu és um covarde: 
Tens medo do meu amor. Receia o delírio febril do meu desejo, a 
exaltação diabólica do meu sensualismo, a impetuosidade selvagem 
da minha volúpia... 
Sonhas um affecto simples, monótono, banal... Um affecto que toda 
mulher pôde dar. 
Tu, um artista!... 
Fazes bem em procurá-lo distante de mim. 
O meu amor é bem diferente: é impulsivo, torturante, estranho, 
infernal... 
Ouve, contudo, o que te digo: hás de experimentá-lo ainda uma vez... 
Então veremos quem de nós dois chorará... (Anayde Beiriz, 
Parahyba do Norte, 1927).  

 

 

Curiosamente esta publicação traz apenas o nome de Anayde Beiriz e o ano. 

Não numera a página e nem destaca qual o periódico. A cópia foi doada por Ialmita 

Grissi (sobrinha de Anayde). Segundo Sales (2005), o conto também foi publicado na 

Revista Ilustrada, n. 23, 1ª quinzena de maio de 1938, p. 14.  

E O poema de amor que eu te pedi e que não escreveste:  



 

 

 

 

Um poema de amor e de saudade 
Cheio de vida e claridade 
Escreve-o para mim 
Tudo o que houve entre nós, 
Coisas que me disseste, 
Nossa loucura enfim... 
Oh! Que lindo seria se o fizesses!... 
O poema de amor e de saudade, 
Que eu te pedir para mim. 
Oh! Meu amor! Porque não  
Escreveste esse poema assim. 
(Anayde Beiriz, REVISTA CIDADE DOS JARDINS, 2 de outubro 
de 1925).  

 

 

Rompendo tabus, Anayde captava os novos padrões de comportamento, 

absorvidos pelas mulheres no início de século XX, assinalados pela crescente 

urbanização e emancipação feminina.  

A imprensa cedia espaço para escritores e escritoras emergentes. O 

descontentamento social contra o tradicional sistema oligárquico dominante germinou 

um espírito de novos tempos e a consciência de uma nova mulher. Envolvidas nesse 

sentimento moderno as novas mulheres deixavam o lugar do privado para trás e exigiam 

a participação em novos espaços. 

Na pequena Paraíba, em 1904, a imprensa já integrava em seu quadro, no 

jornal literário O Combate, figuras femininas, como Maria Fausta de Queiroz, Stelita 

Viana, Ângela Moreira Lima e Olivina Carneiro da Cunha (AGUIAR; OTÁVIO, 1985, 

p. 118). Entretanto, no quadro do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, fundado 

em 7 de setembro de 1905, cujo lema era a exaltação ao amor e ao passado, as mulheres 

só vieram fazer parte, a partir de 3 de maio de 1922, através da representação da figura 

da médica, historiadora e escritora Eudésia Vieira, autora dos livros: Terra dos 

Tabajaras e Cerne Contorcido, este de poesias. A professora diplomada pela Escola 

Normal, teve sua obra, Pontos de História do Brasil, adotada no ensino primário 

público a partir deste mesmo ano, sendo um marco na história do livro didático na 

Paraíba (PINHEIRO, 2002, p. 167).  

Essa significativa mudança, da mentalidade cultural, nos costumes da 

província paraibana foi registrada na imprensa local que exerceu papel de destaque 

neste cenário moderno. Evidenciam-se: A União, Revista Era Nova, Revista do Instituto 



 

 

Histórico e Geográfico Paraibano, O Educador, O Combate,  na capital; A Cidade, no 

município de Itabaiana; Flor de Liz, em Cajazeiras; O século e a Razão, em Campina 

Grande, que além de noticiarem o sucesso da burguesia e as críticas dos deslizes dos 

governantes serviram de espaço para as vozes das mulheres, antes caladas e oprimidas. 

Conforme a professora Eudésia Vieira:  

  

 

A mulher, mal remunerada nos seus esforços, mal compreendida nas 
suas aspirações, mal satisfeita nos seus afetos, foi perdendo aquela 
docilidade e timidez de caráter – sua divisa em outros tempos, e, 
cansada de sofrer, foi procurando se libertar do domínio do homem, a 
quem ambicionava não como senhor, mas como amigo e 
companheiro, na posição primitiva em que o bom Deus os colocara. 
E uma noite de lágrimas sufocadas teve como aurora uma coesão de 
sentimentos revoltados que recebeu o estratégico nome de feminismo 
(apud ARAÚJO, 1995, p. 78).  

  

  

Os efeitos da atmosfera cosmopolita repercutiam na cidade para os mais 

jovens e disseminava o desprezo ao passado. O desejo de soltar-se das amarras dos 

modos provincianos e o sonho de uma nação moderna, percebível neste trecho da 

Revista Era Nova, que destaca, a influência das novas modas sobre as mulheres.  

 

 

Ainda há maridos que nem a mão de Deus Padre se conformam com 
a moda do cabelo ‘á la garçone’. Para eles, nada pode existir de mais 
ridículo do que uma senhora casada, respeitável pela própria 
condição de mãe, andar d cabelo cortado, com o pescoço à mostra, 
provocando olhares cupidos. 
As competentes esposas procuram convencê-los da melhor forma 
possível, oferecendo-lhes preciosa série de argumentos, por onde se 
deduz que a moda em questão jamais afetará os créditos de uma 
senhora, sejam quais forem a sua idade e o seu estado civil. Mas 
elles, ranzinzas a valer não cedem aos pesados argumentos, contra 
cujo poder de lógica têm sempre rebatidas que apenas vencem pelo 
tom másculo em que são feitas.  
É, entretanto, preciso arranjar o cabelo, de modo a se confundir com 
o grande uso. 
E as astuciosas esposas terminam por fazer um penteado de tal sorte 
que, ao vê-las, a gente tem a impressão de que elas usam o cabelo 
cortado... 



 

 

Quanto aos maridos, estes ficam sem direito de protesto. (ERA 
NOVA, 1926, Anno V, num. 93)10. 

  

Nada há mais fugaz, mais leve, mais inconstante do que a Moda. 
Hoje as vestes que são amplas, serão de certo amanhã estreitíssimas; 
a saia que ora mostra os joelhos, mais tarde cobrirá o pé; a silhueta 
que cada vez se torna mais fina e delicada em breve será ampla e 
rotunda! E é este caprichoso e interminável vai e vem, o que se 
chama a Moda e constitui a preocupação eterna, das vaidosas filhas 
de Eva e dos sobrecarregados descendentes de Adão. (ERA NOVA, 
Anno VI, NUM. 98, 1926). 

 

 

Conforme explicita Santos (2006, p. 14 ), a reprodução do modelo 

parisiense, que liberam o corpo feminino, uma “espécie de imposição dos tempos 

modernos”, um “espetáculo, valorizando a beleza”, ou ainda, “o gosto pelo exótico”, na 

frenética movimentação do espaço público, teve influências da Belle Époque. “A noção 

de que se vestir bem, ‘aformosear’ a urbs, reproduzir tal espetáculo pelas revistas 

mundanas significava tornar mais visível a proeminência de uma classe em ascensão”, 

uma época que acentuou o glamour de origem francesa, surgido em meados de 1885 e 

imitado pelo mundo até as primeiras décadas do século XX.  

A moda na província paraibana, em 1908, sob os detalhes de Cartaxo (1995, 

p. 253) era abastecida pelos “chapéus vindos da Itália; as meias da Escócia; os calçados 

de Viena, a seda do Porto, os figurinos de Paris”. As “petizes” e “senhoritas” (como os 

colunistas se dirigiam às mulheres nos periódicos), de laços enormes nos cabelos, 

normalmente vestiam-se de chapéus ornados com penas de plumas, véu, broches e 

luvas; abaixo dos vestidos espartilhos, camisolas, saia branca, anquinhas, blusas com 

corpete, saia godê (estilo sino), meias rendadas da cor do vestido, ponta cauda para 

diminuir o peso (idem, p. 254).  

Morais (2002, p. 70) ressalta que, as revistas femininas que eclodiram desde 

o século XIX, buscavam seduzir principalmente através da moda, a figura feminina. 

Vorazes leitoras, as mulheres propiciaram um amplo campo de divulgação do 

pensamento dos intelectuais da época. Através da imprensa consolidaram o espaço de 

conscientização da condição feminina, utilizado inicialmente como tática para que 

fossem disseminadas sutilmente as reivindicações. Dentre os periódicos estão: O Belo 

                                                 
10  A Revista Era Nova, foi a publicação de maior circulação da província, desde o litoral até o sertão, 
listada entre as melhores do país.  Sob a direção de Severino Lucena, surgiu na gráfica  do Jornal A 
União, que tinha como diretor Carlos Dias Fernandes entre os anos de 1915 a 1924. Poeta, escritor e 
jornalista, Dias Fernandes foi um dos principais articuladores da cultura paraibana.  



 

 

Sexo (1862); Biblioteca das senhoras (1874); O Bisbilhoteiro (1862); Eco das damas 

(1879); Recreio do belo sexo (1856), e tantos outros. “Esses jornais femininos surgiam 

então como um canal de expressão das vocações literárias das mulheres”, de certa 

forma, como “um confidente discreto”. 

Segundo Maluf e Mott (2001), as mulheres, estimuladas pelos ares da 

urbanização, reivindicavam a igualdade de formação para ambos os sexos. Foram 

transmissoras de ideologia através dos diversos movimentos e dos periódicos destinados 

ao público feminino que surgiram na década de 1920, as publicações eram ricamente 

ornadas com vinhetas e ilustrações. 

Anayde Beiriz teve seus contos publicados na imprensa. Foi colaboradora na 

Revista: paraense Belém Nova, nas pernambucanas A Pilhéria e Revista da Cidade, na 

imprensa paraibana na página literária do, O Jornal, na Era Nova e na Revista da 

Semana, identificadas com o movimento modernista.  

A idéia de progresso e de emancipação feminina se sedimentava em muitos 

espaços que se expandiam pelo país, com o efervescente movimento da europeização e 

da modernização vindos do Rio de Janeiro, a capital cultural do Brasil. E depois 

eclodindo em São Paulo com a Semana de Arte Moderna (NOVAIS, 1998).  

No Brasil, a realização da Semana de Arte Moderna em 1922, na cidade de 

São Paulo, foi o marco principal do movimento literário e cultural de cunho idealista e 

da defesa da personalidade nacional. No nacionalismo literário “a obra de arte deve ser 

do seu tempo e país, tem que refletir o instante em que foi criada e o trecho de paisagem 

moral e física em que deixou raízes” (NAGLE, 2001, p. 124). Destaca-se, Anita Malfatti 

rompendo com as convenções de arte, na pintura. E no nordeste, Gilberto Freire formou 

o movimento de renovação literária e cultural que apontava uma tendência regionalista e 

um saudosismo moderno.  

O movimento vanguardista cultural na Parahyba do Norte foi representado 

pelo Grupo dos Novos, da qual participava o paraibano Amaryllo de Albuquerque, filho 

do senador Octacílio de Albuquerque, residentes na cidade do Rio de Janeiro (capital 

federal). O escritor vinha à cidade para organizar a reunião dos Novos, conhecidas por 

serões lítero-musicais. As reuniões alternavam-se entre as residências dos médicos, José 

Maciel, Alceu Navarro e do comerciante estrangeiro Davidson, ao lado dos intelectuais, 



 

 

Perylo D’Oliveira, Orris Barbosa11, Eudes Barros, Silvino Olavo e Severino Alves 

Aires, Raul de Góes, Samuel Duarte, Demetrio Toledo. 

Anayde Beiriz foi freqüentadora assídua dos saraus e tecia admiração pelo 

jornalista e poeta pernambucano, Austro Costa (1899-1953). Integrante do movimento 

modernista pernambucano e que publicou em 1922 o livro Mulheres e rosas e mantinha 

uma coluna diária no Diário da Tarde, apreciava publicamente as produções da 

professora Anayde que também freqüentava e participava das reuniões do grupo. 

Também participavam as figuras femininas de Adamantina Neves, a pintora, Amelinha 

Theorga e Odete Gaudêncio como declamadoras. Teve destaque à participação de 

Anayde, conforme afirma Joffily (1980, p. 29), “a sua participação como declamadora 

de poemas futuristas mais ousados causava assombro as pessoas mais conservadoras”. 

Nessa contextualização percebemos a influência cultural da modernidade sobre os 

indivíduos daquele período. Anayde Beiriz viveu nessa conjuntura de entusiasmo 

nacionalista do movimento vanguardista moderno, e que, posteriormente irá se 

recrudescer.  

Enfim, por tudo isso, pode-se dizer que o contexto vivido por Anayde, na 

primeira fase da República ficou marcado como o século das mulheres, isto porque o 

século anterior havia aberto caminhos para grandes conquistas. O século da ousadia, da 

busca pela liberdade, por novos valores, novos comportamentos. Movimentos que 

marcaram grandes transformações sociais, políticas e econômicas. Mentalidade que 

influenciou o pensamento ético-religioso nas relações entre os gêneros. O século da 

modernização. 

No campo educacional, as mudanças trouxeram o entusiasmo pela 

escolarização e favoreceram a educação feminina, conseqüentemente a sua 

profissionalização. As Escolas Normais que de início atendiam homens e mulheres 

separadamente ou em regime de aulas alternadas com o objetivo de capacitar 

professores para o magistério primário, tiveram a freqüência esmagadora das mulheres. 

A normalista Anayde Beiriz almejou um futuro promissor de independência profissional 

e intelectual. Inspirou-se nesta mentalidade de modernização que se expandiu de forma 

global, expressando livremente suas idéias favoráveis ao moderno.  

 

 

                                                 
11  Teve namoro efêmero com Anayde.  



 

 

 

 
Figura 7. Revista Era Nova de 20 de Janeiro de 1924, Ano IV n. 50.  
Fonte: Foto do arquivo particular de Mariza de Oliveira Pinheiro (01/01/2007)  
 

 
 



 

 

 
5. ESCOLA NORMAL PARAIBANA 

 

 

Pouco a pouco foi perdendo os antigos 
retraimentos que trouxera da Imaculada 
Conceição. A convivência com as outras 
normalistas transformara-lhe os hábitos e as 
idéias. (Adolfo Caminha, 1973, p. 43).  

  

 

Neste capítulo, a intenção é analisar a educação da mulher paraibana através 

do histórico da Escola Normal Feminina Paraibana (ENFP), instituição a qual Anayde 

Beiriz fez sua formação secundária. Destacou-se como a mais jovem normalista e 

considerada uma aluna exemplar, ao evidenciar hábitos considerados atrevidos, no 

cotidiano escolar. Anayde diplomou-se no ano de 1922. A partir da historiografia da 

instituição, busco compreender as matrizes pedagógicas que formaram as mulheres 

paraibanas e, conseqüentemente, tentar-se-á construir as bases da formação de Anayde 

Beiriz, enquanto aluna regular, às condições estruturais, o currículo, os professores, e as 

disciplinas que cursou.  

Para começo de conversa, é importante relembrar que a inserção feminina na 

educação do país foi oficialmente instaurada através da Lei Geral de 15 de Outubro de 

1827 que criou e regulou no Brasil a criação de escolas de primeiras letras para meninos 

e meninas (LIMA, 1927, p. 7 a 15). Este regulamento foi decisivo para a História da 

Educação Brasileira. Sobretudo, a Lei, representou o início oficial da formação do 

professor e neste bojo, a carreira do magistério feminino. O programa para as mulheres, 

além da leitura, escrita e as quatro operações, excluiu as noções de geometria e incluiu 

as de economia doméstica. 

O sistema escolar primário utilizava o ensino mútuo ou monitorial, muito em 

voga desde o século XVIII na Europa, introduzido por Bell (1753-1832)12 e divulgado 

por Lancaster (1778-1838)13. Estudiosos como Erasmo (1465-1536) e Comenius (1592-

1670)14 já haviam teorizado acerca do método. Entretanto, no Brasil a adoção de um só 

                                                 
12  Andrew Bell, pastor anglicano aplicou o ensino em Madras (Índia)em, 1789, numa escola da 
Companhia das Índias Orientais para filhos de soldados britânicos. Disponível em: 
http://www.revistatemalivre.com/lancaster09.html , aceso em 01/02/2008.   
13  Quaker Joseph Lancaster utilizou o método em, 1798 na Inglaterra (Londres), para crianças pobres 
http://www.revistatemalivre.com/lancaster09.htm, aceso 01/02/2008.  
14  Comenius em Didática Magna (2002, cap. XIX, p. 203-229) ensina como um único professor pode ser 
suficiente na sala de aula com qualquer número de alunos.   



 

 

professor, numa classe, agrupando alunos de vários níveis, com o uso do método 

lancasteriano15, trouxe polêmicas quanto à qualidade desta formação que limitava e 

diferenciava os conteúdos de ensino e priorizava a moral-cristã destinada ao sexo 

feminino. 

A Lei autorizava a nomeação de mestras de meninas, admitidas em exames 

destinados às senhoras que por sua honestidade, prudência e conhecimento se 

mostrassem dignas de tal ensino, compreendendo também o de coser e bordar. A 

legislação também veio restringir o ensino de geometria às meninas, introduzindo 

diferenças curriculares nas escolas primárias masculinas e femininas o que representava 

o determinismo na formação social da mulher e do seu papel social na sociedade, para o 

qual de nada serviria o ensino mais profundo de geometria ou teórico. Ou seja, só 

admitia as meninas nas escolas de primeiras letras, nas cadeiras de pedagogia, os níveis 

mais altos de ensino ministrados nos liceus, ginásios e academias eram somente 

destinados ao masculino. Este ideal imprimia à educação da mulher um caráter 

meramente doméstico persistindo na inferioridade cultural da mulher (SAFFIOTI, 

1979). 

Segundo Villela (1992, p. 17-42), a gênese histórica das Escolas Normais 

Brasileiras (ENB) teve sua fundação sob o modelo europeu adaptado às limitações de 

nossa realidade. Adolfo Caminha, através da personagem João da Mata, representa a 

Escola Normal com certa desconfiança. As amizades de sua afilhada Maria do Carmo 

eram ameaças à sua pureza e ingenuidade adquiridas do enclausuramento na Imaculada 

Conceição e da educação do padrinho. Agradava a João da Mata a educação trazida 

pelos colégios da Europa, influência comum na escolarização da época. Assim, ele 

desejava para a afilhada, a preparação para o casamento e a vida no lar. O medo de João 

da Mata, além, do favorecimento das leituras proibidas, que atiçassem a imaginação da 

moça, advinha também, dos ares dos tempos modernos que antecediam às reformas 

educacionais. “Que é a Escola Normal, não me dirão? Uma escola sem mestres, um 

estabelecimento anacrônico, onde as moças vão tagarelar, vão passar o tempo a ler 

romances e a maldizer o próximo, como vocês sabem melhor que eu”(CAMINHA, 

1973, p. 204).  

                                                 
15  O método lancasteriano ou de ensino mútuo foi inaugurado na Inglaterra. Consistia em aproveitar os 
alunos mais adiantados para comandar grupos de outros dez alunos, chamados decúrias, ministrando o 
seu conhecimento adquirido. Estes monitores tornavam-se futuros professores.  



 

 

Conforme, percebe-se no comentário da personagem João da Mata, as 

primeiras normalistas eram tidas como pessoas de moral duvidosa, apesar da grande 

necessidade de professoras. A própria sociedade reagiu negativamente à inserção 

feminina na profissão do magistério. Anayde Beiriz, mesma, teve problemas para 

exercer a profissão, diante do julgamento moral da sociedade paraibana. 

Recorda-se Jofilly (1980, p. 31), em fins de 1929, em plena campanha 

política na província, na Rua da República (onde nasceu Anayde) ter ouvido um 

comentário acerca do comportamento “atrevido”, da normalista. Dizia uma senhora: 

“Eu não teria filha para ser aluna de certas professorinhas”. Percebe-se o pensamento 

conservador com predominância de ordem moral, alegando diferenças culturais entre 

homens e mulheres e até mesmo entre seus pares, na perspectiva de normatização e 

confinamento da mulher à família e ao lar, bem como a condenação de toda mulher que 

não se enquadre neste padrão. 

Na verdade, a criação das Escolas Normais no país, abrange um movimento 

específico, marcado por diversos projetos e reformas com inúmeras contradições. O 

próprio Ato Adicional, de 1834, descentralizou a administração da Instrução Pública 

Geral, concedendo poderes a cada província para estruturar e organizar as instituições 

de formação de professores primários. O Ato agravou o quadro crítico da educação no 

país ao conceder autonomia as províncias para a criação das Escolas Normais, onde se 

formariam as professoras e professores. 

Nas diversas províncias as Escolas Normais tiveram processo semelhante de 

criação e extinção e firmaram-se a partir de 1870, com a consolidação dos ideais 

democráticos de obrigatoriedade da instrução pública. Inclusive, existem divergências 

nas datas entre os numerosos pesquisadores.  

Conforme estudos apresentados por Tanuri (2000 p. 64-88). A primeira 

Escola Normal enquanto instituição formadora do professorado foi a de Niterói em 

1835 sendo suprimida em 1849, em seguida de Minas neste mesmo ano, sendo somente 

instalada em 1840; destinada exclusivamente ao sexo feminino; na Bahia em 1836 

(instalada em 1841); em São Paulo, em 1846; Pernambuco e Piauí, em 1864 (instaladas 

em 1865); Alagoas, em 1864 (instalada em 1869); Rio Grande do Sul, em 1869; Pará e 

Sergipe, em 1870 (instaladas em 1871); Amazonas, em 1872 (em 1871 funcionava uma 

cadeira de Pedagogia no Liceu); Espírito Santo, em 1873; Rio Grande do Norte em, 

1873 (instalada em 1874); Maranhão e na Corte, em 1874 (particular e subvencionada 

pelo governo central e uma pública criada em e instalada em 1876); Paraná, em 1876; 



 

 

Santa Catarina, em 1880; Ceará, em 1880 (instalada em 1884); Mato Grosso, em 1874; 

Goiás, em 1882 (instalada em 1884); Paraíba em 1884 (instalada oficialmente em 

1885), muito embora desde 1875, o Barão de Abiahy abriu uma cadeira para formar 

professores no Lyceu de Artes e Ofícios, tendo como primeiro titular o professor 

Joaquim Ignácio de Lima e Moura. (MENEZES, 1983, p. 255).  

As instituições tiveram em sua instalação e evolução características 

semelhantes, perceptíveis nos vários estudos abordados acerca das Escolas Normais 

(Rodrigues, 1962; Villela, 1992, p. 17-42; Freitas, 2003; Canezin, 1994; Tanuri, 1979 e 

2000; Bonato, 2002; na Paraíba temos Kulesza, 1998; 1997; 2003 e Melo, em ed. de 

1996). Vale ressaltar, que quase todas as instituições, iniciaram em locais adaptados, 

utilizando salas cedidas em escolas já em funcionamento. Contudo, dada a importância 

destes estabelecimentos para a expansão da educação no país foram investidos 

consideráveis valores, para a construção de imponentes prédios com modernas 

arquiteturas. A título de exemplo, na província paraibana, conforme o relatório do 

presidente Herculano de Souza Bandeira, a rubrica orçamentária destinada a Escola 

Normal, em 1886, teve a soma total de 8.051$050, ultrapassando o valor estabelecido 

pela legislação (MELO 1996, p. 64-68).  

A Escola Normal Paraibana teve sua gênese imbricada no Lyceu e tinha 

como missão: 

 

 

Formar professores, dentro de um esquema pedagógico regular, em 
ambiente apropriado, era uma ambição das lideranças regenciais, 
cientes do que na Europa, pela França, sobretudo, garantiam-se para um 
sistema de ensino largo e eficiente. Como na imensidão do território 
brasileiro, e na variedade das administrações provinciais, fazia-se 
necessário. Sem a ajuda do poder central, isto não foi possível, e se os 
Lyceus e Atheneus provinciais se instituíram é porque possuíam a 
motivação propedêutica, embora se adiando a validade dos Exames 
para a década de 1873; igualmente a flexibilidade do currículo das 
línguas, matemáticas e filosofias, para o saber fundamental: as 
humanidades, nas quais se iniciariam as lideranças políticas e 
administrativas. (MENEZES, 1983, p. 255) 

 

 

O magistério possibilitou as mulheres preencher a lacuna da educação na 

infância. Esta possibilidade foi legalmente instituída a partir da Lei de 30 de junho de 

1884 que estabeleceu a criação da Escola Normal da Paraíba para ambos os sexos (em 



 

 

ambientes separados). A instituição só veio a ser instalada em 1885, aproveitando as 

dependências e o corpo docente do Liceu. A Lei ainda converteu o antigo Liceu, em 

Escola Normal de dois graus. Para a cadeira de pedagogia aproveitou-se o professor 

Gama Mello (professor de Latim no Lyceu, mestre de línguas e filosofia) para a 

preparação de professores para o exercício do magistério. Desse modo, as aulas 

femininas, a princípio funcionaram no pavimento térreo do Tesouro Provincial e foram 

matriculadas vinte e uma alunas, número considerável na época, porém, do sexo 

masculino, conforme estudo de Menezes (1983, p. 132), há registro de apenas um 

indivíduo matriculado.  

Na História da Instrução Feminina Paraibana, segundo Menezes (1983, p. 

13), a mulher paraibana, só foi ter o direito de aprender a ler, com o apoio do padre 

Joaquim Antônio Leitão, através da aprovação do projeto de criação de uma escola para 

o sexo feminino, em 18 de abril de 1928. A escola foi instalada, na cidade de Nossa 

Senhora das Neves, tendo a professora Maria da Conceição Cabral como a primeira 

mestra, concursada e nomeada, das futuras letradas da província. Vale destacar que 

“para 220 alunos na capital, em 1829, nas escolas públicas, 19 moçoilas figuravam 

singularizando a primeira estatística escolar da Paraíba”. 

Posteriormente, os estudos de Melo (1996) informam que o Tenente-coronel 

Beaurepaire Rohan (1857-1859), durante seu governo criou uma instituição com este 

mesmo nome na capital, na qual funcionavam os cursos de Geografia, História, Piano, 

Canto e de Indústrias domésticas, que em 1861 foi extinto pela falta de recursos.  

Já os dados apresentados por Palmeira (1995), destacam que a primeira 

escola para o sexo feminino foi criada no ano de 1824, na capital da província. E, no 

ano de 1834 foi criada outra no município de Areia, dirigida pela professora Ana 

Umbelina Cavalcante Chaves, destinadas às prendas domésticas e à preparação para o 

casamento. Fora das instituições púbicas, as mulheres da elite tiveram a primeira 

instrução, com o mestre-escola ou preceptor, em suas próprias residências. O fato é que, 

no Brasil, antes da República a educação feminina, primária e secundária, era dada em 

sua maioria em colégios de ordem religiosa por professoras estrangeiras, sobretudo, 

francesas e belgas, ou em algumas escolas protestantes. “No Brasil, até 1930, não 

haviam ainda as mulheres conquistado o seu lugar no ensino superior e universitário” 

(AZEVEDO, 1996, p. 639).  

Entretanto, a profissionalização da mulher aparentemente “autorizada” por 

lei, com a instauração das Escolas Normais, significava mais uma solução do problema 



 

 

da mão-de-obra escassa nas escolas primárias femininas, dentro do princípio moral-

cristão, com a não aceitação dos mestres masculinos para o exercício do magistério 

primário. De certa forma, esses princípios favoreceram a expansão da profissionalização 

feminina. Devido ao insignificante salário, as primeiras Escolas Normais destinavam-se 

as camadas pouco privilegiadas que não identificava na educação um mecanismo de 

ascensão social. Contudo, estes educandários constituíram-se “numa das poucas 

oportunidades de continuidade dos estudos para a mulher, atraindo, também, como 

clientela, moças de famílias abastardas que procuravam elevar o grau de sua educação”. 

Sobretudo, as Escolas Normais, desempenharam papel relevante na formação 

profissional e na elevação da cultura da mulher brasileira (NOVAES, 1984, p. 20-22) 

De acordo com Melo (1996, p. 64), o quadro dos professores da Escola 

Normal -  os mesmos que ensinavam igualmente no Lyceu ficou assim distribuído em 

1885: 

 

Assim foram designados os professores João Litício Veloso e Maria 
Peixoto da Silva Jurema para lecionarem as cadeiras primárias, anexas 
à mesma Escola Normal; o professor bacharel Maximiniano José de 
Inojosa Varejão, para lecionar Língua Nacional; o professor 
comendador Tomás de Aquino Mindêlo para lecionar Geografia e 
História; o professor João Hamilton, para lecionar Aritmética, Álgebra 
e Geometria; e o professor de Latim, bacharel Antônio Alfredo da 
Gama e Melo para lecionar Pedagogia.  

 

 

O próprio ambiente do Lyceu com seus professores, muitos inicialmente 

oriundos dos Seminários Diocesanos e de Olinda, discípulos de Arruda Câmara, 

religioso nascido numa fazenda no sertão da Paraíba, foram fundamentais para 

formação das primeiras normalistas. Padres-mestres e mestres-escolas com inclinações 

bacharelescas e revolucionárias, em sua seqüência poetas, jornalistas, médicos, homens 

de letras, apreciadores dos clássicos franceses, filósofos são deles a genética didática do 

patriarcado pedagógico paraibano. Patrimônio cultural e educacional da terra, de um 

lado ortodoxo-clericais e do outro, emergentemente modernizados, promoveram a 

inserção feminina nas letras. Deles, Anayde Beiriz e as normalistas receberam além do 

saber prático — exigência curricular — o incentivo para a atividade intelectual paralela.  

A Reforma de Souza Bandeira, “inspetor do ensino no Rio de Janeiro, 

organicamente vinculado às diretrizes da reforma de Leôncio de Carvalho” (KULESZA, 

2006) caracterizou-se como a primeira grade curricular da Escola Normal Paraibana, 



 

 

através da Lei de 14, de janeiro de 1866 que trouxe significativas mudanças. A 

legislação caracterizou-se por três atos: primeiro, na Escola Normal foi extinta a cadeira 

do sexo masculino, transformando a instituição em Externato Normal; segundo, o Liceu 

que em 1885 se constituiu em Escola Normal de dois graus, voltou à sua autonomia 

tendo novo estatuto; e terceiro, diversas modificações no ensino primário. Tais medidas 

conferem a Escola Normal seu percurso pedagógico para a formação da carreira 

feminina para o magistério das Primeiras Letras.  

A carência de habilitação geral de professores, para o exercício da atividade 

nas cidades interioranas, em virtude da recusa das normalistas, uma vez que os salários 

não atraiam, motivou a substituição do Externato Normal destinado ao sexo feminino, 

em nova Escola Normal para ambos os sexos, em 1893. Foi então, inaugurado o curso 

normal para o sexo masculino, iniciado com trinta alunos.  

De acordo com Melo (1996, p. 64-69), o Regulamento do Externato Normal 

(ensino secundário) ficou estabelecido a duração de três anos com as seguintes 

disciplinas: Português, Matemática elementar, Geografia, História, elementos de 

Ciências Físicas e Naturais, Pedagogia, Religião, Desenho, Música, Ginástica e 

Trabalhos de agulha. Para o curso secundário normal no Liceu (masculino) foram dadas 

ênfases nas disciplinas de Filosofia racional e moral; Línguas estrangeiras; Retórica e 

Poética.  

No que se refere ao ensino primário, quanto a distribuição das disciplinas, a 

reforma assim determinou: Elementos de gramática portuguesa, Princípios de 

Aritmética, compreendendo o sistema legal de pesos e medidas, Noções de História e 

Geografia do Brasil, Noções de História Sagrada, e Trabalhos de agulha e prendas 

domésticas nas escolas do sexo feminino. As primeiras normalistas paraibanas, 

diplomadas antes da República, no ano de 1888 foram: Amália Garcez Alves de Lima; 

Aquilina Amélia de Oliveira; Anna Higina Bitencourt Pessoa e Felismina Etelvina de 

Vasconcelos (MELO 1996, p. 69).  

Assim como em outras regiões, na província da Paraíba, quanto à educação 

masculina, priorizava-se o curso de humanidades, concentrando-se no Latim, na 

Filosofia e na Retórica. E, na educação feminina, excluíam-se as noções de geometria, 

limitando-se o ensino da aritmética, às quatro operações e acrescentando ao currículo 

específico à economia doméstica. No bojo desta mentalidade está contida a concepção 

do exercício da educação na infância relacionada ao ser feminino, ao cuidado materno, a 

ternura, as obrigações com o lar. 



 

 

A própria pedagogia clássica incontestavelmente defendeu a primeira 

educação às mulheres, diz Rousseau (2004, p. 7), “se o autor da natureza houvesse 

desejado que ela coubesse aos homens, ter-lhes-ia dado leite para alimentar as crianças”. 

E, “segue-se daí que ela deva ser educada na ignorância de todas as coisas e limitada 

unicamente aos trabalhos de casa” (idem, p. 526). Ou seja, a cultura escolar impôs a 

responsabilidade na orientação desde a infância nas mãos femininas. 

Para Almeida (2004, p. 61) a crença na vocação feminina para educar a 

infância, emergiu desde os oitocentos e persistiu ao longo dos séculos  XIX e XX. Haja 

vista os atributos próprios das mulheres como: pureza, amor, cuidado, amparo. Desta 

forma, incube-se às mulheres de guiar a infância e moralizar os costumes.  

 

 

Nessa visão constrói-se a tessitura mulher-mãe-professora, aquela que 
ilumina na senda do saber e da moralidade, qual mãe amorosa 
debruçada sobre frágeis crianças a serem orientadas e transformadas 
por dedos que possuem a capacidade natural de desenhar destinos e 
acalentar esperanças, coadjuvantes inspiradoras de uma escola que se 
erige como transformadora de consciências (idem, p. 62).  

 

 

Esse pensamento iluminista passou da monarquia imperial à República e, 

ainda predominava no século XX, só para exemplificar, na década de 1970, no meu 

próprio curso do magistério, apesar das turmas mistas, tive aulas de educação 

doméstica, enquanto os meus colegas adquiriam conhecimentos de práticas mecânicas e 

elétricas. A carreira, em sua essência, sempre foi caracterizada como missão feminina. 

“A primeira educação é a mais importante e cabe incontestavelmente às mulheres”, diz 

Rousseau (2004, p. 7). Pestalozzi pregou o amor pedagógico como gênese materna. Este 

conceito ganha destaque em sua pedagogia, a qual defende que a preceptora se dedica 

aos alunos à maneira das mães (INCONTRI, 1997, p. 89-98).  

A Escola Normal Paraibana, assim como as inúmeras implantadas no país, 

teve sua freqüência maior por mulheres do que por homens. Atrelada a esta concepção, 

o processo de inserção da mulher na profissão de modo geral ocorreu quase que 

espontaneamente. O deslocamento do professorado masculino para níveis de 

escolaridade média e superior gerou a ampla expansão da docência feminina 

ocasionando a feminização do magistério primário, que posteriormente estenderam-se 

aos demais graus de ensino. Este fenômeno está associado a vários aspectos e diversas 



 

 

interpretações. Destaco os estudos contidos no livro organizado por Campos e Silva 

(2002); Rosemberg (1982); Louro (1997); Villela (2003) e Almeida (1998 e 2004).  

A feminização do magistério, na Paraíba, entre os anos de 1905 a 1927 foi 

evidente, conforme tabela abaixo, durante 22 anos a diferença chegou a 

aproximadamente 86,26%, anterior a 1905 não existem registros de matrículas do sexo 

masculino no magistério.  

 
Tabela 1. Quadro discente da Escola Normal Paraibana entre os idos de 1884 a 1927 

ANO FEMININO MASCULINO DIFERENÇA 
1884 03 ? 100% 
1887 22 ? 100% 
1891 09 ? 100% 
1905 82 30 61% 
1907 136 36 74 
1908 143 40 72% 
1909 154 26 83% 
1910 137 10 93% 
1922 244 07 96% 
1927 162 01 0,61% 

TOTAL 1092 150 86,26% 
Fonte: Relatório da Instrução Pública de 1884 a 1927 apud Santos (2003, p. 151) (acrescido o percentual).  
 

 

Com a recusa das normalistas de colocação no interior abriram-se vagas para 

o sexo masculino. “Mesmo assim em franca minoria dos 93 diplomados de 1906 a 

1910, somente 28 eram homens” (PINTO, 1910 apud KULESZA, 1997, p. 55)16. Diz 

ainda o autor: “dentre as concluintes de 1908 cumpre destacar a Esther Fialho, futura 

esposa de Augusto dos Anjos” (idem p. 55), vinda a atuar no magistério só depois da 

morte do poeta. A escassa freqüência masculina confirma, a mentalidade da profissão 

do magistério primário como habilidade considerada para o “cuidar” das crianças, como 

de características femininas.  

Nessa perspectiva os programas pedagógicos destas instituições foram se 

adaptando ao longo do tempo. Sendo assim, as Escolas Normais Femininas tinham a 

incumbência de escolarizar o sexo feminino, como parte do projeto político da nação e 

deveriam cumprir a missão de educar e instruir as futuras esposas e mães, as donas de 

                                                 
16 O quadro refere-se apenas as matrículas não corresponde ao contingente de alunos e alunas formados.  

 

 



 

 

casa responsáveis pela educação dos filhos e fortalecimento familiar, como essências 

naturalmente femininas.  

A Escola Normal Feminina Paraibana foi responsável pelas transformações 

sociais e formação cultural de professores e professoras. Após inúmeras reformas, 

dentre elas: a de José Peregrino, em 1904, que criou novos incentivos aos professores 

valorizando o título de normalista; a de João Machado, em 1908, que dilatou para 

quatro anos o curso normal, estabelecendo um processo mais rigoroso para os exames 

de admissão; e a de Francisco Camilo de Holanda, em 1917, que reformulou a instrução 

e transferiu a Escola Normal para um prédio próprio, que representou um dos principais 

do país, construído na praça comendador Felizardo, utilizado atualmente pelo Tribunal 

de Justiça do Estado.  

De acordo com Kulesza (1997), sob a influência do desenvolvimento 

educacional no Rio de Janeiro, o governo de Álvaro Machado ( 1904-1908) introduziu 

os fundamentos de Augusto Comte ao ensino, nas disciplinas de: Matemática, 

Astronomia, Física, Química, História natural, Biologia e Sociologia moral. “O 

positivismo estava presente na imprensa da época e, com sua glorificação da 

sensibilidade feminina, serviu para justificar e enaltecer o magistério como profissão 

digna da mulher” (LINS apud KULESZA, 1997, p. 54). Ao renunciar o Governo, 

deixou a Escola Normal com a freqüência de 30 alunos no setor masculino e 82 alunas 

no feminino.  

Anayde Beiriz estudou o secundário, na Escola Normal, já definida como 

instituição feminina, de 1919 a 1922, durante a direção do padre-mestre Monsenhor 

João Batista Milanez. A sua formação foi definida pedagogicamente por padres-mestres, 

mestres-escolas (traços da herança do Brasil Império), como também pela didática dos 

progressistas mestres-ecléticos lyceanos, como Gama Mello17, João Lyra Tavares18, 

Inojosa Varejão19, Manoel Tavares Cavalcante20, Eugenio Toscano de Brito21, Francisco 

                                                 
17  Atuou nas cadeiras de Português, Latim e na diretoria do Lyceu e Escola Normal.  
18 Jornalista, perito em legislação, e líder de classe no Recife local de sua origem. Tem passagem política 
pelo Rio Grande do Norte exercendo o momento pedagógico mais estável na Paraíba. Publica o livro 
Pontos de História Pátria, adotado na Escola Normal e no Lyceu. .  
19  Cadeira de Português.  
20 Pioneiro do Direito Comercial e da Economia Política iniciou-se nas aulas de História Natural. Mestre-
eclético, erudito, dominando a área de humanidades, substituía os colegas e criava novas áreas 
curriculares. Representou a Paraíba na Conferência Interestadual de Ensino Primário, em 1922. Publicou 
o livro Epítome de História da Parahyba (1913) para ser adotado no ensino secundário.  
21  Médico e Professor de Ciências Naturais, ex-diretor do Lyceu e da Escola Normal, considerado 
energético atuou também como jornalista na imprensa local.   



 

 

Seraphico da Nóbrega22 e Francisco Xavier Junior23. A maioria deles ex-diretores do 

Lyceu, diplomados no Recife, no Seminário de Olinda, ou no Colégio das Artes. Com 

vocação pedagógica visível renovaram métodos através de atualizações pedagógicas 

procedentes dos grandes centros, contribuindo para a formação intelectual das 

normalistas (MENEZES, 1983).  

As matrizes pedagógicas da formação de Anayde Beiriz e das normalistas 

paraibanas como de todo o ensino secundário vigente na época, tiveram suas bases nos 

compêndios de gramática e história do professorado lyceano. Homens da imprensa, 

articulistas políticos, poetas, contistas, novelistas, influenciaram gerações nos idos de 

1910 a 1930 (MENEZES, 1983, p. 207). 

O professorado do Lyceu e da Escola Normal, reuniram-se em 1916 e 

decidiram pela padronização do livro didático na província ficando estabelecidos os 

livros: Cartilha das mães (para uso em classes variadas) e Cartilha analítica, de 

Arnaldo Barreto; Através do Brasil e Pátria Brasileira, de Olavo Bilac e Manoel 

Bonfim; Arithimética Intuitiva, de Olavo Freire; Livro de leitura, de Puiggari Barreto; 

Língua Materna, de Xavier Junior (A UNIÃO, 1916).  

O fato é que esta efervescência literária, com destacados eruditos 

nacionalmente, moldou o caráter intelectual e didático de Anayde Beiriz e das mulheres 

de sua época, habilitando-as para a carreira que não exigia estudos superiores.  

Dos conhecimentos desde os padres-mestre, os mestres-escolas evoluindo 

para os bacharéis políticos, oriundos do Lyceu, a normalista paraibana traz em sua 

essência o curso filológico-moral e literato-humanista-revolucionário, ou seja, numa 

transição intelectual positivista para uma mais moderna e emancipada. Ou seja, entre a 

vinculação moralista e o caráter do espírito de cidadania e a preocupação com a justiça 

social. O discurso sob os ideais positivistas, envoltos no nacionalismo-patriótico, seguia 

a tendência das escolas-modelo paulistas através do método intuitivo, era intensificada 

pela imprensa e pelos intelectuais a importância da instrução feminina. 

Santos (2003, p. 162), apresenta em seus estudos a inovação curricular da 

Escola Normal Feminina Paraibana, durante o período cursado por Anayde Beiriz, entre 

os idos de 1919 a 1922. Com a duração de quatro anos, os regulamentos da instrução 

pública introduziram grandes mudanças nas disciplinas, “apesar de muitas disciplinas 

                                                 
22  Ex- diretor do Lyceu e primeiro presidente do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba.  
23  Didático clássico das humanidades das cadeiras de Latim e português publicou o livro Lições da língua 
Materna, com dez edições desde 1907. Foi inspetor e responsável pelo relatório da instrução pública da 
Escola Normal, em 1909.   



 

 

terem caráter doméstico, houve nesse período o acréscimo da disciplina chamada 

Ciência — fonte - da - educação”. Segundo a autora, destaca-se a intensidade do ensino 

na cadeira de português e estudo de poesias patrióticas evidenciado pelo movimento 

vanguardista, no qual Anayde teve participação ativa: 

 

 

O estudo do português será feito por meio de lições de leitura 
expressiva e explicativa de gramática aplicada aos casos ocorrentes, de 
redação com o intuito de obter elocução perfeita, aquisição de 
vocabulário, exposição fácil sobre temas da vida corrente (cartas, 
pedidos, reclamações, descrições, etc.). Com o fim de familiarizar os 
alunos com os recursos da língua, o professor fará os necessários 
exercícios de transformação dos vocabulários de uma para outra 
categoria gramatical, das frases de um para outro tipo sintático, e de um 
para outro estilo dentro da mesma fase da língua. Nos dois últimos 
anos, porém, o professor dará maior desenvolvimento aos exercícios de 
redação, a análise léxica e sintática; fornecerá aos alunos conhecimento 
a compreensão das leis da etimologia e, de par, levá-lo-á ao estudo da 
literatura portuguesa e especialmente da nacional. (Regulamento de 
1921 apud SANTOS, 2003, p. 160).  

 

 

 

Provavelmente, a ênfase nos domínios da Língua Materna e na produção 

escrita favoreceu o ambiente culturalmente literário-político, este fato é perceptível nas 

produções de jornais, panfletos e revistas, as quais, emergidos no interior do Lyceu e 

participados por significativa parcela feminina da Escola Normal. 

A efervescência, literário-político na província popularizou autores 

paraibanos nacionalmente, como José Américo de Almeida, Augusto dos Anjos, José 

Lins do Rego e ao mesmo tempo marginalizou Carlos Dias Fernandes24, importante 

expoente das letras paraibana. Anayde Beiriz soube aproveitar as aulas e as influências 

destes e de outros autores que despontavam na imprensa, atuando ativamente nas 

publicações da Revista Era Nova.  

Ainda sobre o programa curricular, de 1912 a 1916, o governo de João 

Pereira de Castro Pinto, criou a cadeira de francês prático para ambos os sexos; 

aparelhou de mobiliário moderno as diversas escolas; estimulou a nomeação de 

                                                 
24 Jornalista, poeta, contista foi diretor do jornal A União. Pronunciou Conferências no grêmio apoiando a 
juventude estudantil. Assumiu publicamente posições pela emancipação da mulher. Autor de vasta 
literatura teve o livro de leitura, Escola Pittoresca adotado nas escolas primárias, através do Decreto n. 
913, de 14 de março de 1918, assinado por Francisco Camilo de Holanda.   



 

 

normalistas para as cadeiras situadas nas diversas zonas do Estado; intensificou o ensino 

noturno e criou diversas escolas destinadas a operários, não conseguiu concretizar, a 

criação de uma Escola Normal no sertão e a Universidade Popular. 

A importante Reforma aplicada por Francisco Camilo de Hollanda nos anos 

de 1916 a 1920, trouxe grandes melhoramentos para o ensino, através do Decreto 873 

de 21 de dezembro de 1917. Para sua elaboração foram incumbidos os senhores José 

Francisco de Moura, Manuel Tavares Cavalcanti, Odilon Coutinho, Alcides Bezerra 

Cavalcanti, Celso Afonso Pereira, José Gomes Coelho e José Frutuosos Dantas Júnior. 

O regulamento reformulou a legislação da instrução pública, substituindo o 

estatuto de 1904 e projetou a construção de prédios para melhor acomodar as 

instituições de ensino. Transferiu a Escola Normal para um majestoso prédio construído 

na Praça Comendador Felizardo, em homenagem ao professor de retórica do Lyceu 

ainda do segundo Império (hoje, no local funciona o Tribunal de Justiça do Estado na 

Praça João Pessoa ). “A construção simbolizava a importância social da Escola Normal 

para a sociedade paraibana” (SANTOS, 2003, p. 59). 

A normalista Anayde Beiriz teve a oportunidade de cursar a Escola Normal 

Paraibana tendo em vista o projeto educacional planejado para o grandioso prédio, 

inaugurado logo no seu ingresso na instituição em 1919. No currículo, além das 

disciplinas dos fundamentos intuitivos, prático-dedutivos, destacam-se a Ginástica, 

Pedologia, Psicologia e Noções de Sociologia e Direito, conforme quadro abaixo:  

 

Tabela 2. Quadro Curricular da Escola Normal Paraibana, regulamentado em 1917 

 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 
Português Português Português Português 
Francês Francês Álgebra e Cálculo 

Gráfico 
Geometria 

Aritmética Aritmética História da civilização História Natural 
Geografia Geografia Corografia e Historia do 

Brasil 
Higiene 

Economia e Prendas 
Domésticas 

Economia e 
Prendas 

Domésticas 

Pedagogia, noções de 
Sociologia e Direito 

Corografia e História do 
Brasil 

Caligrafia e Desenho 
Linear 

Caligrafia e 
Desenho Linear 

Pedologia e Psicologia Pedagogia, noções de 
Sociologia e Direito 

Trabalhos Manuais Trabalhos 
Manuais 

Economia e prendas 
Domésticas 

Pedologia e Psicologia 

Ginástica Ginástica Desenho natural de 
ornato e aquarela 

Economia e Prendas 
Domésticas 

Música Música Trabalhos Manuais Desenho ao natural de ornato 
e aquarela 

- - Ginástica Trabalhos Manuais 



 

 

- - Física e Química Ginástica 
-  Música Música 

Fonte: Decreto n. 874 de 21 de dezembro de 1917 apud KULESZA (2006, p. 8) (quadro adaptado).  
 

 

Kulesza (2006), destaca a influência da organização escolar de São Paulo na 

grade curricular da Escola Normal Paraibana, introduzida com a Reforma de 1917 

durante o período do Governo de Sólon Lucena (1920 a 1924)25. Neste período, a 

Instrução Pública recebeu grande impulso no ensino, a partir deste novo regulamento. 

Conforme o quadro percebe-se na diversidade das disciplinas, a inserção da Ginástica 

como uma revolução nos costumes, e, para atender a este ideal de robustez foi 

construído um espaçoso pavilhão. 

A cultura física surge como promotora da saúde, responsável pelo 

fortalecimento do corpo ideal disseminado pelo discurso eugênico. O desejo de criar um 

estado de saúde e vigor na população, para estarem aptos a servir à pátria, ou seja, “a 

virilidade máscula”. Outro aspecto presente na prática esportiva feminina era o 

aprimoramento da delicadeza e graça. O culto a beleza esbelta e sensual proporcionava 

as mais dotadas deste vigor a oportunidade de participarem em concursos de beleza, que 

serviam para mostrar as legítimas representantes da sofisticação e elegância local. 

De certa forma, o esporte e a beleza estavam presentes no imaginário social 

da época, através das revistas, romances e propagandas que estimulavam a prática. Para 

Anayde Beiriz, o culto a beleza rendeu-lhe certo status, ao ganhar o concurso de miss 

do Correio da Manhã, em 1925.  

Associada a atividade esportiva, está a cadeira de Pedologia, segundo ainda 

os estudos de Kulesza (2006), a disciplina surgiu primeiramente, em Sergipe, no ano de 

1911, e está associada à Noção de Higiene Escolar. A Psicologia também uma herança 

da medicina introduzida em São Paulo desde 1912. Já a cadeira de Pedagogia que 

incluíam a instrução moral e cívica, noções de Sociologia e Direito evidenciava o papel 

moralizador e patriótico vidente sob os efeitos da Primeira Guerra Mundial. Os 

Trabalhos de Agulha foram inovados com a denominação de Economia e Prendas 

domésticas para as mulheres e Trabalhos Manuais para os homens.  

Uma nova Reforma foi instaurada na Escola Normal Paraibana, em 1921. 

Anayde Beiriz encontrava-se em seu terceiro ano do secundário. Além dos quatro anos 

regulamentados para ter direito ao diploma de normalistas era necessário aprovar no 

                                                 
25  Afilhado político do presidente da República Epitácio Pessoa, líder da oligarquia paraibana.   



 

 

exame de prática pedagógica, que anteriormente tinha caráter de estágio anual (Reforma 

de 1917). O exame só era realizado no final do quarto ano. Outra especificidade do 

regulamento é a explícita diferença da prática didática entre os sexos. As disciplinas 

ficaram assim distribuídas:  

 

 

Tabela 3. Quadro Curricular da Escola Normal Paraibana, regulamentado em 1921 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 
Português Português Português Português 
Francês Francês Noções de Geometria História Natural 

Aritmética e noções 
de Álgebra 

Aritmética e noções 
de Álgebra 

História Geral e do 
Brasil 

História Geral e do Brasil 

Geografia e 
Corografia 

Geografia e 
Corografia 

Noções de Física e 
Química 

Pedagogia e Noções de 
Pedologia 

Prendas domésticas e 
trabalhos manuais 

História Geral e do 
Brasil 

Pedagogia e Noções 
de Pedologia 

Higiene 

Caligrafia e desenho 
linear 

Prendas domésticas 
e trabalhos manuais 

Prendas domésticas e 
trabalhos manuais 

Prendas domésticas e 
trabalhos manuais 

Música e cânticos 
escolares 

Caligrafia e desenho 
linear 

Desenho ao natural de 
ornato e aquarela 

Desenho ao natural de 
ornato e aquarela 

Ginástica Música e cânticos 
escolares 

Música e cânticos 
escolares 

Música e cânticos 
escolares 

- Ginástica Ginástica Ginástica 
Fonte: Decreto n. 1102 de 27 de janeiro de 1921 apud Kulesza (2006, p. 9) (Quadro adaptado) 

 

 

Silva (1999, p. 26-27) assevera que a organização curricular emergiu do 

modelo progressista de Dewey, em início do século XX e constituíam de certa forma, 

uma reação ao currículo clássico humanista, que dominou a educação secundária desde 

a institucionalização escolar. Esse currículo era legatário das chamadas “artes liberais”, 

de origem na Antiguidade Clássica, fundado na Idade Média e no Renascimento, com o 

trivium, abrangendo a gramática, retórica e a dialética e quadrivium, abarcando a 

astronomia, geometria, música e aritmética. Diferentemente, da organização currículo 

do sexo masculino, que se centrava no repertório das grandes obras literárias clássicas e 

artísticas, herança grega e latina (encarnavam os mais altos ideais do espírito humano), 

o currículo para o sexo feminino, sobretudo, estava voltado para a criança.  

De certa forma, percebe-se este pensamento na organização curricular da 

Escola Normal Feminina Paraibana, as disciplinas estão voltadas para as necessidades e 

qualidades da experiência feminina do cuidado com o lar e das crianças. Os conteúdos 

que exigem conhecimentos teóricos são ministrados apenas as noções iniciais. Ou seja, 



 

 

predominava ideologicamente o artefato de gênero, com características de reprodução 

cultural explícitas de diferenciação do conteúdo e de da prática para ambos os sexos.  

A educação feminina paraibana, foi ampliada a partir do governo de Sólon 

Barbosa de Lucena de 1920 a 1924, tinha na direção da Instrução Pública, João Alcidez 

Bezerra Cavalcanti, uma especial atenção. Para este feito, equiparou o colégio de 

Cajazeiras, o de Nossa Senhora das Neves e a Escola Normal; defendeu o ensino 

agrícola e profissional também para às mulheres, através de reforma radical no processo 

educacional; criou o Patronato Agrícola, destinado ao ensino rural. Eis um trecho de seu 

pronunciamento:  

 

 

Tive em vista fundar uma escola doméstica modelo, de modo a ver se 
arrastava da preocupação do magistério às cousas comezinhas do lar 
a melhor porção das nossas abastardas patrícias do interior e mesmo 
da capital, despertando-lhes no contato das pequenas indústrias 
caseiras, o amor à vida laboriosa e fecunda em benefício econômico 
da mulher brasileira dos começos do século passado, levados em 
linha de conta os progressos daquelas mesmas indústrias e as 
necessidades sociais dos nossos dias. Ao lado deste educandário 
prático, por excelência, onde se ensinam desde as mais elementares 
noções de higiene até as prendas domésticas, a arte culinária, às 
confecções, a apicultura, a floricultura, a sericultura, a horticultura, as 
indústrias de laticínios, todas necessárias à atividade profícua da 
mulher, até a puericultura, teríamos uma seção destinada ao 
aprendizado exclusivo de tratamento de lares para a formação de 
governantes. Seriam novos horizontes abertos à vida econômica do 
nosso povo, novas fontes de renda franqueadas à inteligência, à 
capacidade produtora da mulher paraibana, já hoje ruminando 
também as ocupações burocráticas (SÓLON DE LUCENA apud 
MELO, 1996, p. 86).  

  

 

Na vizinha província do Rio Grande do Norte, o ensino destinado à 

formação da mulher já estava implantado desde 1914, assegura Morais (2006, p.46). A 

Escola Doméstica de Natal funcionava, em regime de internato no sistema particular. 

“As jovens aprendiam, além das letras, a varrer, cozinhar, costurar, fazer hortas e 

jardins, cuidar de crianças, boas maneiras, sentar, receber, comer, conviver”.  

Na Paraíba, a preocupação do governante quanto à instrução feminina, 

segundo Pinheiro (2002) reflete a visão de um “novo tempo” para  acompanhar o 

“progresso”, da ciência e da técnica. A questão educacional ganhou progressiva 

centralidade política nos discursos da elite, chegando a influenciar nas campanhas 



 

 

eleitorais. “Educar o povo” passou a constituir uma das metas mais importantes a ser 

alcançada pelos gestores públicos. Desse modo, a criação de escolas e a nomeação de 

professores, com raras exceções, eram realizadas de acordo com as conveniências 

políticas.  

A Escola Normal Paraibana, posterior a saída de Anayde Beiriz, continuou 

de forma progressista numa crescente melhora. Durante o governo de João Suassuna 

(1924-1928), a direção da instituição foi entregue ao professor José Gomes Coelho que 

deu suporte técnico e estrutural na instituição. O gestor tornou o ensino mais prático e 

acentuadamente científico, inspirado na pedagogia moderna. Enriqueceu a Escola, de 

rica biblioteca e um gabinete de Física e Química e o museu de História Natural. Enfim, 

a escola tornou-se um estabelecimento com autonomia didática, modelo e de referência 

no país. (MELO, 1996, p. 87).  

A Escola ficou marcada também nos idos de 1923, como educandário de 

severas vigilâncias a moral juvenil. A vigilância foi determinada pelo Diretor da Escola 

monsenhor Milanez. O padre-mestre determinou à proibição durante o horário das aulas 

de conversas na calçada entre as normalistas e os estudantes do vizinho Lyceu. Como já 

explicitado no capítulo três, o estudante Sady Castor Lima, transgrediu as regras e foi 

severamente punido com a própria vida.  

O fato instaurou a tragédia estudantil na Praça Comendador Felizardo (local 

das duas instituições), que foi ocupada por inúmeros estudantes em fúria. Os 

professores Miguel Santa Cruz de Oliveira e João da Mata Correa Lima, “mestres-

líderes, dos mais estimados e dominares da oratória estiveram na localidade, desde o 

sepultamento até os sucessivos atos públicos de protesto” (MENEZES, 1982, p. 177). 

Alguns dias depois a normalista, Ágaba Medeiros suicida-se e as escolas são fechadas 

por decreto do presidente Sólon de Lucena.  

Tais medidas expressam os estereótipos enraizados na sociedade, que 

determinavam os limites sociais para as mulheres e a diferença da educação desejada 

para os sexos. As instituições sejam religiosas, familiares ou educativas exerceram 

práticas de adestramento feminino. A mulher deveria ser vigiada, cuidada e preparada 

para sua mais nobre missão, de mãe e esposa. Vigorava o pensamento do ser feminino 

que valoriza o afeto, a vontade de ensinar, a solidariedade como atributos essenciais 

para o magistério primário “Incutida também nesta mentalidade, está à desvalorização 

da profissionalização feminina” (ALMEIDA, 1998, p. 83). 



 

 

A formação da normalista Anayde Beiriz esteve moldada por um ensino 

específico para o sexo feminino. A própria separação das turmas por sexo, tornava a 

escola mista inconveniente para os costumes da boa ordem escolar. Sobretudo, sua 

educação escolar secundária, teve em sua essência a educação destinada para a classe 

abastarda, de mentalidade portuguesa e cristã. Na verdade, não era uma carreira 

rendosa. Entretanto, importante ressaltar que para a época, poucas eram as mulheres que 

se dedicavam à instrução e, Anayde ainda descendia de família de classe mais baixa. 

Percebe-se sua coragem em procurar profissionalizar-se, numa carreira que até então era 

reservada aos homens e a ousadia no interesse de ir além, da mera aquisição das 

virtudes e dos préstimos domésticos.  

Na Escola Normal Feminina Paraibana, Anayde Beiriz recebeu conteúdo de 

especificidade literário-político, ou seja, uma cultura geral, oriunda dos mestres padres, 

ecléticos e bacharéis lyceanos. A prova desta influência é a sua ativa participação na 

imprensa, citada pelos contemporâneos que traçam sua trajetória e interessam-se pela 

História da Paraíba, sem esquecer que ela também fez parte desta História.  

O programa pedagógico cursado, priorizado dentro da grande área de 

humanidades, como, a História, a Pedagogia, a Poética, a Retórica (estes inseridos na 

cadeira de Português), a Música (exaltando os hinos pátrios e a civilidade), Noções de 

Sociologia e Direito, serviram de base para sua manifestação prática pela liberdade 

feminina. Esta mentalidade tem raízes no Renascimento, o qual reintegra homem-

natureza-história e a busca pela autonomia do ser, expressa pela modernidade que só 

veio a concretizar-se no Brasil, em finais do século XIX e início do século XX com a 

efervescente Belle Époque.  

Enfim, a jovem normalista Anayde Beiriz sem maquilagem, mesmo tendo 

que lavar o rosto perante a classe toda, não cerceava seus desejos, “extrapola” os 

básicos ensinamentos rudimentares, limitados ao ler, escrever e contar; metamorfoseia-

se de professora primária a astuta declamadora e criadora de poemas considerados 

eróticos para a época; participa do movimento modernista da cidade; liderado por 

Joaquim Inojosa, amigo de Oswald de Andrade e do grupo Kloxon, do Rio de Janeiro; 

transgride valores exigidos para o adestramento da mulher na sociedade urbano-rural 

paraibana. Anayde Beiriz, por sua insubmissão foi censurada e criticada, sofreu 

injustiças e descrédito profissional. Afinal, ela não se enquadrava no padrão da 

estereotipia doméstica passiva, “adequada” para as normalistas. 



 

 

Entretanto, não se pode negar a relevância do papel desempenhado pela 

Escola Normal Feminina Paraibana na sua formação profissional e na sua elevação 

cultural. As Escolas Normais, entre as instituições de ensino secundário, apesar das 

carências — formação parcial e deficiente — obtiveram reformas cientificamente 

planejadas e executadas, introduzidas pelos pensadores da Escola Nova, desde os idos 

da década de 1920, destaque especial para Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e 

Anísio Teixeira.  

Contudo, mais difícil e extrapolou a sua formação foi a sua compreensão, em 

mudar as regras e buscar o exercício da sua liberdade, mesmo estando no lado 

minoritário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Figura 8. Escola Normal Paraibana em 1931 (criada em 1885)  
Fonte: Relatório da Instrução Pública na Paraíba  
 

 
Figura 9: Diploma da Escola Normal. Anayde formou-se no ano de 1922.  
Fonte: Acervo particular de Mariza de Oliveira Pinheiro (fac-símile) 

  



 

 

 

6. A PRÁTICA ESCOLAR  

 

 

Confiante nas faculdades da natureza humana, que 
Deus colocou também nas crianças mais pobres e mais 
desprezadas, eu não tinha apenas aprendido em 
experiências anteriores que essa natureza desdobra as 
mais formosas potencialidades e capacidades em meio 
ao lodo da rudeza, do embrutecimento e da ruína, mas 
via, nas minhas próprias crianças, irromper essa força 
viva, mesmo em meio a toda a sua brutalidade. 
(PESTALOZZI, Madre e figlio apud INCONTRI, 
1997, p. 90).  

 

 

Este pequeno trecho de uma reflexão social de Pestalozzi (1746-1827) 

demonstra principalmente, o enorme valor deste pensador para os problemas da 

realidade que o cercavam. Sua obra confere-lhe, a importância dos seus fundamentos 

para a prática pedagógica. Seu pensamento de estender a educação a qualquer pessoa, 

independente de condição social, seu intenso amor às crianças e aos pobres intentam 

inspirar à composição desta escrita.  

Neste capítulo, propõe-se tratar da prática pedagógica exercida por Anayde 

Beiriz, na Colônia de Pescadores Z-2 Epitácio Pessoa. A Colônia foi fundada em 22 de 

junho de 1922, atualmente está subordinada a Superintendência do Desenvolvimento da 

Pesca (SUDEPE). A escola que lá funcionava e era destinada aos filhos dos pescadores, 

não funciona mais. As professoras aposentadas estão atreladas ao Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA). Mas qual a relação de Pestalozzi 

e a prática escolar de Anayde Beiriz, vocês devem indagar?  

De modo análogo, a relação do pensador com a prática da professora está 

fundada na preocupação de Pestalozzi com as crianças pobres e desprezadas e a atuação 

de Anayde alfabetizando também crianças carentes. As idéias de Pestalozzi delineiam o 

pensamento da educação popular através do método intuitivo, baseado na experiência 

direta dos sentidos e visava não apenas os estudos teóricos de leitura, escrita e 

aritmética, mas também a prática necessária à vida.  

Alguns aspectos para desenvolver esta parte dificultaram a pesquisa. 

Primeiro foi a escassez dos dados documentais que comprovem oficialmente sua 

atuação na instituição, os quais, não foram encontrados nem em arquivos públicos ou 

privados, como: atas, relatórios, diários ou matrículas escolares; segundo, os alunos da 



 

 

professora, já não se encontram nesta vida; terceiro, a Colônia não dispõe de nenhum 

arquivo e, todos os documentos foram enviados para a sede do IBAMA em Brasília, 

impossibilitando meu acesso.  

Para cumprir esta missão. Haja vista, a confirmação dos familiares e de 

descendentes dos ex-alunos da professora, acerca do seu efetivo exercício primário na 

Colônia. Utiliza-se de depoimentos oral e escrito e da bibliografia disponível que trata 

da História do município de Cabedelo e da História da Educação da época, como 

metodologia e fontes.  

Alberti (2005, p. 155) justifica o uso da História oral por permitir o acesso à 

“história dentro da História”, ampliando as possibilidades de conhecimento de 

experiências e práticas desenvolvidas, registrá-las e difundi-las entre interessados. Essa 

estratégia não é novidade, historiadores da antiguidade já utilizavam a técnica para 

escreve sobre acontecimentos de sua época.  

 

 

A História oral hoje é um caminho interessante para se conhecer e 
registrar múltiplas possibilidades que se manifestam e dão sentidos a 
formas de vida e escolhas de diferentes grupos sociais, em todas as 
camadas da sociedade. Neste sentido, ela está afinada com as novas 
tendências de pesquisas nas ciências humanas, que reconhecem as 
múltiplas influências as que estão submetidos os diferentes grupos 
globalizados. (ALBERTI, 2005, p. 164).  

 

 

Tem-se a convicção que os relatos que resultaram das entrevistas, não 

constituem em História como “a verdade” (revelação real), legítima e final, apenas pelo 

levantamento do testemunho oral. Entretanto, sua utilização é relevante como fonte 

complementar e interdisciplinar. De certa forma, uma “compensação”, diante da 

impossibilidade documental, de certos grupos ou indivíduos marginalizados, sem 

registros escritos sobre si mesmos. Outro aspecto a considerar é a “distorção da 

memória”, por está carregada de subjetividade e escolhas de rememoração. 

Para Jacques Le Goff (2003, p. 419-476), a memória é um rico reservatório 

dentro do trabalho histórico. Para o historiador a memória é elemento essencial na 

construção da identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades 

fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje. “A memória, na qual cresce a 

história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir ao presente a 



 

 

ao futuro. Devemos trabalhar de forma que a memória coletiva sirva para a libertação e 

não para a servidão” (idem, p. 471).  

Nessa perspectiva, a intenção não é construir a memória histórica, mas sim, a 

tentativa de através dos fragmentos contidos nos relatados, compreender como se deu a 

prática da professora Anayde Beiriz e, conseqüentemente, como as professoras na época 

exerciam o magistério primário. Utiliza-se, aqui a memória oral, enquanto uma 

possibilidade de fonte de pesquisa.  

A professora Anayde Beiriz, como inúmeras professoras primárias no Brasil, 

constitui-se em anônimas e desconhecidas heroínas por seus feitos profissionais. 

Heroínas, no sentido da dificuldade para exercerem o magistério nas localidades mais 

longínquas. Trabalho desgastante, por receberem irrisória remuneração, muitas vezes 

com grande atraso.  

Izaura Gomes Viana, em depoimento escrito em, 25 de abril de 1984, 

assinado e reconhecido pelo cartório Figueiredo Dornelas, localizado em Cabedelo 

confirma a atuação conjunta dela e Anayde Beiriz na escola da Colônia. Eis a íntegra de 

seu depoimento:  

 

 

    Anayde e eu ensinávamos aqui em Cabedelo na Colônia de 
Pescadores Z-2. 
    Fiquei surpresa e chocada ao tomar conhecimento do filme e da 
maneira como foi deturpada a sua vida. 
     Jamais iriam aceitá-la como professora de crianças se tivesse tal 
procedimento. 
      As aulas dadas aos filhos dos pescadores eram no horário da manhã. 
Seu comportamento aqui era exemplar.  
 
Cabedelo, 25 de abril de 1984  
 
Izaura Gomes Viana 
 
Praça Getúlio Vargas, 121  
 

 

Júlia de Carvalho Viana, também em depoimento de 24 de abril de 1984, 

além de confirmar a atuação da professora no lugar, traça detalhes do seu 

comportamento. 

 

 



 

 

Cabedelo, 24 de abril de 1984 
 
    Conheci Anayde Beiriz, aqui em Cabedelo. Também faziam parte 
das minhas amizades suas tias aqui residentes. Sua tia Noca, 
responsável por Anayde, que ficara recomendada por sua mãe, que lhe 
dava todos os direitos de castigá-la caso houvesse desobediência  de 
sua parte. O que jamais houve. 
    Afirmo isto com convicção, devido minha convivência com sua 
família. Conhecedora que fui de seu procedimento revolto-me ao vê-la 
depois de morta tão desrespeitada, pois a mesma sempre teve 
procedimento correto, a prova é que ensinava a crianças, filhos de 
pescadores.  
    Espero com este testemunho cooperar com a justiça dos homens.  
 
Júlia de Carvalho Viana 
 

 

Ambos os depoimentos das irmãs Viana26, não esmiúçam detalhes acerca da 

sua atuação na escola da Colônia entre os idos de 1923 a 1929. Entretanto, enfatizam a 

exigência da avaliação moral da normalista para exercer a prática do magistério 

primário. 

Esta já era uma das exigências da lei de 15 de Outubro de 1927, quando trata 

da admissão do mestre, em seu artigo VIII, que diz: “só serão admitidos à oposição e 

examinados os cidadãos brasileiros (entende-se aqui aos dois sexos) que estiverem no 

gozo dos seus direitos civis e políticos, sem nota na regularidade de sua conduta”. E 

em seu artigo XII, quando trata especificamente da nomeação das mestras: “e serão 

nomeadas pelos Presidentes em Conselho, aquelas mulheres, que sendo brasileiras e de 

reconhecida honestidade, se mostrarem com mais conhecimentos, nos exames feitos na 

forma do artigo VII”(LIMA, 1927, p. 7-10; MELO 1996, p. 35-37) (grifo da autora). 

Percebe-se na exigência de ilibada moral extensiva a ambos os sexos, já desde o 

Império, perdurando também nas décadas do século XX.  

O local da prática da professora Anayde Beiriz, a escola na Colônia de 

Pescadores Z-2 está situada no município portuário de Cabedelo. Com população atual 

de cinqüenta e sete mil habitantes, possui 15 km de praias urbanizadas, configurando 

uma das orlas marítimas mais bonitas e preservadas do Estado. O município fica à 

margem esquerda do Rio Paraíba e a direita do Oceano Atlântico. Tem área de 31,42 

                                                 
26 O tronco familiar Viana, tem origem no coronel João José Viana (Joca Pai Velho), proprietário de 
extenso coqueiral de importância fundamental na vida social e econômica por fornecer alimentos, 
remédios e material para fabricação das casas, ocupou por vinte anos cargos públicos de prefeito a 
delegado de polícia (PIMENTEL, 2002, p. 31-32).  



 

 

km, com 18 km de extensão, fundada em fins do século XVI, na década de 1580. Seu 

nome significa pequeno cabo. 

Cabe registrar, que também em Viana do Castelo, Portugal, a uma extensão 

de areia branca na foz do Rio Lima, de denominação Cabedelo, decorre de semelhante 

acidente geográfico, ou seja, pequenos cabos, que se formam na foz dos rios, 

decorrentes da areia acumulada pela correnteza, como também ocorreram na Paraíba. 

Originou-se da região portuguesa, o culto à Santa Catarina, (nome do Forte, situado em 

Cabedelo, patrimônio do Estado da Paraíba), padroeira dos pescadores. A Lei n. 283 de 

17 de março de 1908, concedeu autonomia a região portuária elevando-a a categoria de 

Vila. Em 1928 foi anexada novamente ao município da Parahyba do Norte, só 

retomando a autonomia, em 1956. (PIMENTEL, 2002, p. 32).  

A população vivia até a década de 1970, basicamente da pesca e da extração 

vegetal, destacando-se a coleta do caju e do coco. A pesca teve papel importante na Vila 

de Cabedelo, sendo a principal atividade praticada desde a época da colonização, por 

soldados da Fortaleza para complementar o orçamento. A pesca da baleia foi uma 

atividade bastante rentável e empregou grande número de pescadores. Esta atividade 

iniciou-se em Costinha no ano de 1914, com o empresário Samuel Galvão, que passou 

para os japoneses da Cooperativa de Pesca Brasileira (COPESBRA). A pesca da baleia 

foi muito rentável para a região e era supervisionada no Brasil pela Superintendência do 

Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE), que até a atualidade exerce esta atividade. Em 

meados de 1980, a pesca da baleia foi proibida pelo Congresso Nacional, com o intuito 

de preservar a espécie (CAVALCANTI e et al, p. 70).  

Cavalcanti et al (1996, p. 72) ressalta a forte participação das mulheres na 

pesca cabedelense, dedicadas à coleta de mariscos, caranguejos, siris, camarões e ostras. 

Considerada pesca de mar raso, tinha caráter de complementação da renda familiar. 

Embora, não realizassem a pesca em alto mar, as mulheres marisqueiras, mostravam-se 

preocupadas com a regularização de suas atividades e contribuíam, ativamente com a 

entidade responsável pela pesca no município, o IBAMA. Devido a distância da Vila 

para a capital da província, a professora Anayde Beiriz, para exercer o magistério 

primário, utilizava o bonde da linha férrea da Great Western (conhecido como Chaleira) 

para chegar até a Vila. O trem destinava-se ao transporte dos funcionários da ferrovia, 

veranista e profissionais que exerciam suas atividades na localidade. Todas as tarde, 

chegava apitando e fazendo fumaça. 



 

 

Silinha Lima ([1985?], p. 21-22), em Lampejos de saudades, assim descreve 

a passagem do trem na Vila:  

 

 

Ao ouvir o apito estridente da máquina, as rodas do vagão mudando de 
som e de ritmo, a moçada ficava alerta. Toda estação ferroviária, havia 
vários carregadores, também chamados de chapeados, onde trazia na 
camisa uma placa com o número no qual ele era registrado. Ninguém 
carregava um pacote ou uma maleta, todo esse serviço era feito pelo 
chapeado. No período de verão, a tardinha era a hora da chegada do 
trem ‘Chaleira’ que trazia os veranistas. Era um momento de emoção, 
aguardado com ansiedade. Sempre existiam caras novas, um ‘flerte’, 
aquele olhar morno... um sorriso cheio de esperanças e terminava tudo 
com apenas um adeus... 
A espera, sempre pronto, um bonde puxado a burro dirigido pelo 
condutor, Zé do Bonde, que ficava à espera dos veranistas perto da 
estação. O bonde fazia todo o percurso de Cabedelo, Ponta de Mato até 
Praia Formosa, deixando os veranistas no terminal da casa do Dr. 
Camilo de Holanda. Este bonde pertencia ao Sr. Joca pai Velho.  

 

 

O caminho até a Colônia, a professora Anayde Beiriz, usava o bonde puxado 

por burro. Hospedava-se na casa de sua tia Noca, esposa do homeopata, Antônio 

Francisco Fernandes — conhecido como Antônio do farol, por ter sido faroleiro por 

muitos anos — habitantes da praia de Ponta de Mattos. A praia era local de veraneio da 

elite onde se podia observar a aproximação dos navios. O nome desta praia esta 

relacionado à colonização da Paraíba, derivado do comandante da Fortaleza, João de 

Matos Cardoso, que tinha residência neste local. (PIMENTEL, 2002, p.910- 97). 

Humberto Nóbrega no prefácio ao livro de Silinha Lima ([1985?], p. 8) 

assim expõe o trabalho do faroleiro: “quando a iluminação para guiar os navegantes não 

era automática, no início e no final da operação, diariamente ia para o farol às dezessete 

horas e regressava pela manhã, de canoa”. O casal vivia do comércio de remédios 

homeopáticos (idem p. 36). 

De acordo com Pimentel (2002, p. 87 – 88), a atuação da professora não se 

restringiu apenas ao ensino. Ela exerceu também influência e liderança, sendo eleita por 

unanimidade pelos pescadores, para exercer o cargo de secretária da Colônia (atividade 

comum das professoras da escola), em março de 1930 (mesmo ano de sua morte).  

A História da Instrução Pública na Vila Portuária de Cabedelo, segundo os 

estudos de Pimentel (2002, p. 86-87) até o final do século XIX não passou de uma 



 

 

cadeira em 1870 e inicialmente apenas para crianças do sexo masculino, transformada 

posteriormente em, 1888 em turma mista. Através do Decreto n. 894, de 4 de fevereiro 

de 1918, Camilo de Holanda criou oficialmente uma escola mista na Vila de Cabedelo, 

designada de terceira categoria. Até os idos de 1930, havia na região quatro escolas: três 

públicas e uma subvencionada. 

Já os estudos de Cavalcanti e et al (1996, p. 46), afirmam o destino da 

cadeira de 1870 para o sexo feminino e, só dezoito anos depois em 1888, têm-se 

notícias da transformação de uma das cadeiras de instrução primária para o sexo 

masculino. Devido as precárias instalações dos prédios escolares, muitas cadeiras 

funcionavam na própria casa do professorado. 

Apesar de ao longo do século XIX, o poder público ter normatizado, por via 

legal, os mecanismos de criação, organização e funcionamento de escolas foi somente 

com o advento da República que oficialmente fez-se presente na história da educação 

brasileira. O novo regime assumiu a tarefa de organizá-las e mantê-las integralmente, 

tendo como objetivo a difusão da instrução a toda a população. Contudo, inúmeras 

cadeiras continuavam funcionando em espaços privados. A utilização da casa-escola do 

professorado era prática corriqueira de Norte a Sul do país ainda no decorrer das 

primeiras décadas do século XX. (SAVIANI, 2004, p. 17-18).  

Quanto ao professorado paraibano, durante o governo de Castro Pinto (1912-

1916), instituiu-se o regime dos concursos para o preenchimento das vagas nas escolas 

do interior, estimulando a nomeação de normalistas para as cadeiras situadas nas 

diversas zonas da província ampliando o ensino noturno para o operariado. 

A normalista Anayde Beiriz foi nomeada durante o governo de João 

Suassuna (1924-1928), cuja gestão foi considerada a primeira a dedicar total atenção 

para o interior (TRIGUEIRO, 1982, p. 76). Suas atividades no exercício do magistério 

estenderam-se até a gestão de João Pessoa (1928–1930), que em sua administração, 

estabeleceu através do Decreto n. 1.606, de 14 de novembro de 1928, a criação de 

instituição destinada a instrução primária para menores abandonados e delinqüentes.  

A Colônia de Pescadores Epitácio Pessoa, local da atuação da prática da 

normalista Anayde Beiriz foi criada em 22 de junho de 1922, no mesmo ano de sua 

diplomação, durante o governo Sólon de Lucena. Situada até a atualidade na Avenida 

Atlântica s/n, Praia de Ponta de Matos, município de Cabedelo/PB. As Colônias de 

Pescadores são oriundas dos antigos Distritos de Pescas. Foram criadas, pela Inspetoria 

da Pesca através da Lei 447, de 19 de Maio de 1846, que no seu Artigo 65, determinava 



 

 

a instalação de Colônias de Pescadores, nos lugares convenientes. A responsabilidade 

cabia ao Governo Federal e a administração ao Ministério da Marinha, com sua sede no 

Rio de Janeiro. Frederico Villar é incumbido da missão de Nacionalização da Pesca e 

durante quatro anos, organiza cerca de oitocentas colônias cooperativas, funda cerca de 

mil escolas e matricula cerca de cem mil pescadores. (Histórico nacional da pesca, 

disponível em <http://www.incaper.es.gov.br/pedeag/setores>).  

As escolas eram destinadas aos filhos dos pescadores durante o dia e a noite, 

serviam para a alfabetização dos adultos associados à Colônia. 

A escolarização dos adultos, conforme Paiva (2003, p. 108) durante a década 

de 1920 converteu-se em luta humanitária de “redenção dos analfabetos”. Efetivava-se 

devido à restrição ao voto do analfabeto, desde a Constituição de 1891, tornava 

necessária a difusão da instrução popular para que a composição do bloco do poder 

pudesse ser alterada, diante da alta taxa de analfabetismo no Brasil que na década de 

1920 atingia 64,94 %27, da população nacional. 

Esse movimento reformador dos sistemas educacionais caracterizou-se pela 

defesa do ensino das classes laboriosas, apesar de dever dos Estados a partir da Lei n. 

1617, de 30 de dezembro de 1906, autorizava o governo central a despender 10% da 

receita para a instrução popular. No bojo deste pensamento, está contida a luta pela 

hegemonia política, ou seja, através do objetivo de “desanalfabetizar” (PAIVA, p. 111), 

está o interesse pelo aumento do número de eleitores no espaço urbano ou rural e a 

quem se destina o voto. Contudo, a difusão do ensino é percebida somente como 

medida  de igualdade de oportunidades educativas, sem valor ideológico.  

De acordo com as entrevistas, dos moradores do município de Cabedelo, o 

ex-pescador José Orlando Batista (2007), de 71 anos e a professora Maria das Dores 

Silva (2007) de 79 anos — ambos descendentes de ex-alunos da escola da Colônia — 

desde a sua criação, a turma sempre foi mista, atendendo aproximadamente 20 a 30 

alunos. O pai de Batista foi aluno da Colônia, no tempo em que a professora Anayde 

Beiriz atuou na instituição. À época era a única escola para atender as necessidades da 

instrução no município. Nada tem de documentos que comprovem este feito. Relata que 

o pai só sabia escrever o próprio nome.  

A professora Maria das Dores também foi aluna e posteriormente lecionou 

na Colônia durante os anos de 1947 a 1977. Ela afirma que usava o mesmo método de 

                                                 
27  Fonte IBGE – PNDA – MEC/INEP apud Paiva (2003, p. 408) 



 

 

ensino das professoras anteriores, ou seja, ensinava as crianças através de músicas: “Um 

b com a, b a ba/ um b com e, b e ba; um b com i, b i bi e assim por diante”.  

O livro didático era A Cartilha ABC, distribuída pelo governo central. As 

professoras serviam também como secretárias da Colônia. Em suas reminiscências, fala 

que a escola era rodeada por alpendre, pintada de branco, tinha um pé de Saputi 

frondoso que fazia sombra no alpendre, as crianças gostavam de subir em seu tronco, 

faziam até balanços pendurando pneus com cordas. As lições eram dadas em uma mesa 

grande onde todos ficavam juntos sem separação por idade, os que os diferenciavam era 

o livro que cada um estudava. Sobre as punições, diz que era proibido o uso da 

“maroca”28, só permitia-se o castigo. Esses castigos incluíam ficar de pé no canto da 

sala, só sair quando terminasse de dar a lição.  

A Paraíba ao abolir a “palmatória”, tentava renovar seus métodos 

pedagógicos através do intercâmbio com outras cidades. Galvão (1998, p. 165) destaca 

que essa metodologia na aprendizagem e a relação professora/alunos, caracterizavam-se 

pelo tédio e pelo pavor típicos dos métodos de ensino da época, fundamentados na 

memória e repetição. Era um misto de “prazer e desprazer” a relação com a leitura na 

escola, o uso da cartilha foi marcado pela ambigüidade: por um lado objeto de torturas 

(as temíveis lições), e por outro, fonte de prazer e conhecimento de outras realidades.  

Quanto à prática pedagógica de Anayde, como todas as normalistas oriundas 

da Escola Normal nesse período da década de 1920, exercendo suas atividades no 

interior eram precárias. Motivada pura e simplesmente pelo valor e dignidade da nobre 

missão de ensinar. Uma soldada da pátria, servindo aos ideais pós-republicanos, de 

educar o povo quantitativamente. Sem condições estruturais e morais, exploradas, 

Anayde e as normalistas interioranas viveram, suas vias crucis, um calvário exigido 

como prova de sua vocação, do seu sacerdócio.  

A professora Anayde Beiriz teve seus sofrimentos e dissabores, os 

preconceitos esmagadores que expressam a vida provinciana da época. Desmistificou o 

papel da mulher limitada somente à esfera doméstica, fugia desse estereótipo, ao 

expressar a descrença no casamento. Seus ideais acompanhavam o desenvolvimento 

industrial, urbano e literário que surgiu com a Belle Época, com a abertura de uma 

participação maior das mulheres no espaço público. Desafiava a mentalidade patriarcal 

                                                 
28  Nome dado para a palmatória.  



 

 

da sociedade paraibana, que determinava o papel social da mulher ao universo do lar, 

fora deste, seu destino era desvirtuado.  

No âmbito da instituição escolar, apesar da sua formação na Escola Normal, 

campo de experimentação, ou seja, centro de irradiação dos novos métodos de ensino 

como o método intuitivo ou lições de coisas que foi o marco de renovação do ensino 

primário (SOUZA, 2004). Essas inovações ficaram longe da humilde escola da Colônia 

de pescadores na década de 1920. Anayde Beiriz adaptava o material disponível as 

precárias condições físicas para o aprendizado dos alunos. A memória dos entrevistados 

coincide com muitas já declaradas, ouvidas e publicadas por pessoas que estudaram 

anteriormente aos seus ingressos na escola. Percebe-se em suas falas que a escola 

mesmo sendo o lugar do tédio, do medo, no espaço do interior da sala, com a liberdade 

limitada, as crianças encontravam maneiras, de escapar do cotidiano monótono através 

das brincadeiras no espaço fora da sala, no quintal, na sombra do pé de Saputi. E, o que 

ficou gravado em suas lembranças foram esses momentos de alegrias, de esquecimento 

das diferenças sociais, das diferenças de sexo e das diferenças de idade. Foram esses 

momentos que superaram o marasmo escolar da pequenina e pobre, Colônia de 

Pescadores Z-2.  

O que se percebe, nesta tentativa de construção de um olhar sobre a prática 

da professora Anayde Beiriz, é uma profunda luta de sobrevivência, com a imensa 

carência de apoio pedagógico atrelado ao trabalhoso deslocamento. Por outro lado, 

apesar do déficit da formação do pessoal docente primário, a escola foi provida de 

mestres oriundos da Escola Normal, o que leva a supor que neste item o 

estabelecimento foi satisfatório.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Figura 10. Resquício do antigo prédio da Colônia de Pescadores Z-2  
Fonte: Foto do arquivo particular de Mariza de Oliveira Pinheiro (01/2007) 
 
 

 
Figura 11: Fachada atual da entrada da Colônia de Pescadores Z-2 
Fonte: Foto do arquivo particular de Mariza de Oliveira Pinheiro (01/2007) 

  

 



 

 

 

7. NAS CARTAS, A ESCRITA DE SI  

 

 

Todas as cartas de amor são ridículas.  
Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas.  
Também escrevi em meu tempo cartas de amor, 
Como as outras, ridículas. 
As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas  
Mas afinal, Só as criaturas que nunca escreveram  
Cartas de amor é que são ridículas. 
Quem me dera no tempo em que escrevia 
Sem dar por isso, Cartas de Amor ridículas. 
A verdade é que hoje, as minhas memórias  
Dessas cartas de amor é que são ridículas. 
(Todas as palavras esdrúxulas, como os sentimentos 
esdrúxulos, são naturalmente ridículas)  
 
(Álvaro de Campos, Todas as cartas de amor são 
ridículas) 

 

 

Neste capítulo, a partir da prática epistolar como escrita de si, pretende-se 

compreender as relações de gênero e a educação da mulher no início do século XX. 

Busca-se na interdisciplinaridade entre as áreas da Educação, História e Literatura as 

bases para sua composição. A intenção é analisar as cartas trocadas entre a normalista 

Anayde Beiriz e o estudante de Medicina Heriberto Paiva. Ela, residente na provinciana 

cidade da Parahyba do Norte. Ele, na efervescente cidade do Rio de Janeiro, no período 

de agosto de 1924 a setembro de 1926, em plena Belle Époque. Apresenta-se como uma 

leitura da representação do mundo social, das relações de gênero, dos conflitos, dos 

sentimentos, dos lugares e tempos circunscritos na escrita epistolar.  

O corpus documental utilizado para a análise constitui-se, em sessenta 

missivas intercaladas, conforme a natural efetivação da correspondência de Anayde e 

Heriberto, publicadas e organizadas pelo médico e escritor Aranha (2005) no livro, 

Anayde Beiriz: a panthera dos olhos dormentes. Computam trinta cartas de cada um, 

um telegrama, dois retratos enviados por ele e três postais enviados por ela; 

depoimentos e poesias de contemporâneos além de análises de alguns jornais da época 

fornecidos pelos familiares. 

As cartas, de forma manuscrita foram compiladas pelo próprio punho da 

professora, para um caderno, uma espécie de diário, com o título, “Cartas do meu 

grande amor”. Em seu conteúdo, relatam uma intensa história de amor, um romanesco 

mosaico, de inspiração shakespeareana. O encantamento, que acompanha os tempos, 



 

 

também inebriada na utopia tão desejada e conclamada pelos poetas, na cristalização do 

eterno e sublime amor. No caso de Anayde Beiriz e Heriberto Paiva o amor se expressa 

através de epístolas. 

As escritas produzidas no espaço privado revelam verdadeiros tesouros, 

essenciais para analisar os labirintos escondidos da alma feminina. Os cadernos de 

confidências, os diários, as cartas emergem como escritas do íntimo, associadas às 

mulheres. Escrita de si, escrita etopoiética, constituem-se em memória material do 

pensamento feminino.  

Para Foucault (2002, p. 150), escrever é “mostrar-se, dar-se a ver, fazer 

aparecer o rosto próprio junto ao outro”. É a maneira de permitir que o olhar do outro 

penetre no fundo de nossa alma, é um “face-a-face”, no momento em que se expõe o 

pensamento, ou seja, o exame da consciência. A escrita de si, para este autor, inscreve a 

solidão; revela o movimento do corpo, da alma; o exercício da ascese (exercício 

espiritual e a plenitude da vida moral); faz o outro “presente” àquele a quem a dirige; é 

simultaneamente um olhar que se volve para o destinatário; uma abertura de si mesmo 

que se dá ao outro.  

As missivas podem constituir-se em fonte de pesquisa com interesse 

histórico, literário, institucional ou documental. Desde a Antigüidade, o processo 

epistolar está presente na História da humanidade. Nos escritos de Horácio, Ovídio, dos 

filósofos, das escrituras, Epicuro, Petrarca, na lírica dos trovadores. No Renascimento, 

até chegar à Literatura como gênero literário da epistolografia, nas cartas de amor 

proibido de Abelardo e Heloisa, nas trágicas de Shakespeare e nas do jovem Werther 

em Goethe. Enfim, “uma carta sempre foi objeto de respeito, quase diria: um objeto 

sagrado... ela sempre foi acompanhada de um mistério quase religioso”, assegura Santos 

(1994, p. 23).  

Nessa perspectiva epistolar, para compor este capítulo, guia-se pelas 

categorias, relações de gênero, educação, casamento, família e amor, por estarem 

intrinsecamente relacionadas com a história da educação da mulher, nosso objeto de 

estudo. 

Buscamos com Perrot (2005), Camargo (2002), Souza (2002), Morais 

(2003a), Santos (1994), Foucault (1992) e Gomes (2004) os caminhos para a leitura 

desse diálogo epistolar, os silêncios, os interlocutores, nas confidências o sentido das 

palavras das entrelinhas, do não dito explicitamente. Para alguns a futilidade, ou a 



 

 

insignificância, para outros, o fascínio, a tentação de escrever sobre vidas, que tecem o 

cotidiano, que nos envolvem e seduzem. 

Analisar a escrita contida nas cartas de amor de Anayde Beiriz e Heriberto 

Paiva é tentar formar suas identidades, através da qual se busca também suas 

genealogias espirituais, decifrar suas introspecções; o que expressam nos seus íntimos, 

enfim, suas formações sociais. Sem esquecer o recado de Foucault (1992, p. 144), 

quando este compreende que, “nenhuma voz individual se pode aí distinguir, só o 

conjunto se impõe ao ouvido”. Ou seja, não são isoladas, mas o conjunto das cartas que 

indicam e revelam o movimento da relação.  

Nessa linha de mentalidade, também alerta Perrone-Moisés (2000, p. 175), 

ao analisar as cartas de amor de Fernando Pessoa e Ofélia Queiroz, diz ela: “entender 

um amor é sempre uma pretensão vã; considerando-se a complexidade do indivíduo-

poeta em questão” (no caso Pessoa). A autora destaca a necessidade de dados 

biográficos para entender as cartas, ao mesmo tempo, entende que estes dados também 

são insuficientes para compreender o amor que se expressa na escrita.  

Da mesma forma, tenta-se compreender as cartas de amor de Anayde e 

Heriberto, entender o que não está dito explicitamente, ou o porquê do que está dito 

explicitamente. Não se tem a pretensão de alcançar “verdades” no pensar e no sentir dos 

missivistas contidas no desenrolar da relação. Busca-se percorrer caminhos, 

identificando as diferenças de seus modos de agir; de pensar; de expressar suas 

liberdades; as imposições; os constrangimentos experimentados; as estratégias 

escolhidas ou utilizadas que enunciam em relação ao poder e a dominação e as redes de 

interdependências que os inscreveram na sociedade da época. Considera-se este estudo 

como um saber apropriado em construção. A priore inicia-se o estudo levando em 

consideração a relevância dos dados biográficos dos missivistas. 

A normalista e o estudante conheceram-se no ano de 1924. Ela, de origem 

modesta filha de um funcionário do jornal A União, de tez morena, olhos escuros e 

cabelos negros. Ele, Heriberto Paiva, nascido em (1906–1978)29, um estudante de 

medicina, filho da alta burguesia paraibana, mantido financeiramente pela família. 

Branco, louro e de olhos azuis, sócio e freqüentador do Clube Guanabara, um dos mais 

luxuosos do Rio de Janeiro. Desatentos às suas diferenças sociais começaram o namoro 

intenso e proibido. 

                                                 
29 Os poucos dados acerca de Heriberto que consegui podem ser vistos em Aranha (2005, p. 26). 



 

 

Heriberto conheceu Anayde quando estava de férias na província paraibana. 

Seduziu-se pela exuberante beleza morena da normalista. Anayde havia acabado de se 

diplomar, era freqüentadora dos eventos sociais na cidade, era conhecida pela 

desenvoltura em declamar poemas e pelos polêmicos ensaios de escrita, já mostrava 

seus ares independentes. Heriberto, jovem galante, da alta sociedade, de família 

conservadora, inicialmente não se ateve a estes detalhes, seus olhos estavam alheios ao 

mundo e a todos, movia-se pelo doce sentimento que os unia. O namoro fisicamente foi 

curto, aproximadamente um ou dois meses (durante as férias do estudante). 

A família de Heriberto não aprovou a escolha do rapaz e exigiram o 

rompimento. Para facilitar, decidiram pelo seu retorno aos estudos. Após um ano de 

silêncio, Anayde e Heriberto reataram o namoro, quando o estudante ainda estava 

cursando medicina, no Rio de Janeiro, por iniciativa dela, que quebrou o gelo e enviou-

lhe a primeira carta. Ele responde-lhe com súplica: “É-me impossível esquecer-te. Sofro 

atrozmente só em pensar no que te fiz. Perdoa-me pelo amor de Deus e escreve-me. 

Diz-me ainda se me amas. Livra-me deste martírio que me definha” (Heriberto, Rio 03 

de junho de 1925 apud ARANHA, 2005, p. 45). O namoro prosseguiu em “segredo” 

durante um ano e dois meses. Anayde e Heriberto, através da correspondência, 

imaginaram a vida de casados. Delinearam os detalhes do casamento, das núpcias, dos 

filhos. E, durante o relacionamento epistolar, surgiu também a cobrança do amor-posse, 

o ciúme, a desconfiança, a insegurança, o medo da traição, a implicância familiar, as 

fragilidades e conseqüentemente o rompimento.  

Depois de um ano e meio do fim do relacionamento, em 27 de outubro de 

1927, já formado, Heriberto ingressou como médico no Corpo de Saúde da Armada 

Brasileira, como Primeiro-Tenente da Marinha. Em 16 de maio de 1960, foi transferido 

para a Reserva como Almirante de Esquadra. Seu nome, atualmente, está perpetuado 

numa Rua do Bairro de Taquara, na cidade do Rio de Janeiro (ARANHA, 2005). 

A metrópole do Rio de Janeiro e a provinciana cidade da Parahyba do Norte 

foram os cenários onde se desenrolou o amor proibido, os conflitos e os desejos, 

contidos no folhetim epistolográfico protagonizados por Anayde Beiriz e Heriberto 

Paiva. Esses dois contextos incorporavam perspectivas de pessoas e de gerações sociais 

diferentes, que viviam e percebiam os processos de mudança a partir de visões distintas 

e contraditórias.  

Heriberto, apesar de viver na metrópole, não assimilava e não absorvia os 

tempos modernos. Destaca os efeitos sentidos no Ensino Superior com a Reforma 



 

 

Rocha Vaz, instituída através do Decreto n. 16.782–de 13 de Janeiro de 1925. As 

medidas acentuaram a o debate extra-parlamentar, gerando a crise política. Tendo seus 

efeitos nos conflitos do Forte de Copacabana; nas Revoluções de 1922 e 1924, que 

influenciaram durante seis anos a Revolução de 1930 (1925-1930), (LIMA, [s/d ?], p. 

118-119). Em carta de 14 de Setembro de 1925 diz ele: 

 

 

Amor: a vinte dias que estamos em greve, devido a reforma do ensino 
que de um certo modo nos veio prejudicar, e se o governo não ceder 
aos nossos desejos, talvez tenhamos a Escola fechada por dois anos. 
Tenho fé em Deus, que tudo se resolverá harmoniosamente e 
cordialmente, sem nenhum prejuízo para a classe, pois, não é agradável 
fazer o curso em oito anos. (Heriberto, apud ARANHA, 2005, p. 70)  

 

Então, para me escreveres é necessário que aproveites alguns 
momentos de ociosidade? Amor, em que te ocupas? Porventura vives 
mais ocupada do que eu, ao ponto de não me poderes escrever? Eu se 
eu te disser o quanto tenho sofrido com a malfadada reforma do ensino? 
O quanto tenho estudado? 
Não acreditarás? Serão, sem dúvida, os “Novos” que te querem separar 
de mim? Preferes a amizade deles? Não, Anayde, eu não o creio, 
disseste-me uma vez que o teu coração não ama duas vezes, e, eu bem 
sei que há entre nós uma união espiritual que nunca poderá ser desfeita.  
Mas, Anayde querida, o amor está em primeiro plano, muito acima do 
dever.  
Esqueça um pouco os “Novos” e escreva-me com mais brevidade  
Perdoa-me o que te digo; são frases do coração a que não posso calar. 
(Heriberto, Rio, 30 de Julho de 1925 apud ARANHA, 2005, p. 58).  

 

 

Heriberto, também expressa nas suas missivas o enraízamento do conceito 

patriarcal e provinciano, comuns aos homens abastados e conservadores da época. 

Enfatiza o receio da agitada movimentação social de Anayde, em carta do dia 27 de 

Junho de 1925, diz ele: “Amor: tenho apenas um receio. É que os teus serões litero-

dançantes que te aproximam do meio social tu me esqueças; e, o afeto que me dedicas 

seja revertido em prol de outrem.” (ARANHA, 2005, p. 49).  

Enquanto Anayde, mesmo vivendo na província paraibana, ao contrário, 

seduzia-se pela revolução dos costumes da Belle Époque. Quanto às inseguranças dele, 

ela se defendia respondendo-lhe:  

 

 



 

 

Hery: deves pôr de parte esse teu receio, em se tratando dos serões 
litero-dançantes. Freqüento-os desde alguns meses, e, até aqui, neles 
nada encontrei que me pudesse fazer esquecer-te. Aprendi a dançar, 
somente porque a gente deve saber um pouco de tudo. Quanto à 
sociedade, eu aborreço-a; nada vejo que me possa prender a ela. A vida 
que eu almejo é bem diferente dessa existência inútil e vazia que 
poderia encontrar ao lado desses ridículos meio – homens que são os 
nossos  almofadinhas. Sonho uma vida tranqüila, sem preocupações e 
sem tristezas, ao teu lado, numa casinha pequena, cheia de flores, longe 
dos olhares invejosos dos hipócritas e dos maus. Então eu acreditaria 
que a felicidade existia para mim.  
Os Novos tratam-me com respeito e demasiada gentileza; talvez isto 
seja devido em grande parte, a ser eu a única moça que faz parte do 
grupo; quanto a mim, trato-os com delicadeza, mas não sem essa 
reserva que não permite liberdades, nem certos gracejos. (Anayde 
Beiriz, Parahyba, 12 de Julho de 1925 apud ARANHA, 2005, p. 51).  
 
 
Escuta meu amor: quando te escrevi aquela carta, estava sobrecarregada 
de trabalho se não pesado, pelo menos extenuante. Sei meu Hery, que o 
amor esta acima de todos os deveres, de todos os compromissos, de 
tudo afinal. Mas, acho também que a gente deve sempre cumprir o que 
promete; e eu prometera naquela semana escrever um conto para a 
revista paraense: Belém Nova e outra para a Pilhéria, do Recife; tinha, 
além disso, de colaborar na página literária do O Jornal e de 
comparecer a uma festa dos Novos. Recebera, além disso, um pedido de 
colaboração para a Era Nova  e outro para o Jornal do Recife. (Anayde, 
Parahyba, 10 de Agosto de 1925 apud ARANHA, 2005, p. 59)   

 

 

Anayde se contradiz ao se defender argumentando sobre a futilidade dos 

eventos sociais. Leva-nos a crer que a justificativa foi apenas para tranqüilizá-lo e não 

ferir sua altivez masculina. Nas cartas expressa verdadeira fascinação pela atividade 

literária oriunda da cidade carioca.  

O Rio de Janeiro exercia o papel de metrópole-modelo, sede do Governo 

Federal, centro cultural, pólo de atração internacional. Impulsionada pelo progresso 

tornou-se palco de visibilidade em todo o território brasileiro. A cidade ditou modas e 

novas regras de comportamentos, que articularam a modernidade as complexas 

experiências de transformações dos hábitos e da cultura. (SEVCENKO, 2006, p. 513-

619).  

Na Paraíba a agitação cultural expressava a ascensão da classe média, 

mesmo não sendo revolucionária, com moldes reformistas identificava-se o grupo dos 

Novos, com a efervescente revolução dos costumes dos anos 20. Abriam-se novos 

espaços às letras, às artes na imprensa, órgão central da propagação da emergência 

sociocultural que predominava na região. A nova ordem surgia revolucionando o espaço 



 

 

urbano e o comportamento dos mais jovens antenados com as novas tendências, na 

moda, na arte e na Literatura. Anayde Beiriz sentia-se familiariza com os ares 

modernos, influenciados por intelectuais lyceanos que atuavam também na Escola 

Normal. Vários escritores-professores e jornalistas aderiram ao moderno (MELLO, 

2002, p. 169).  

Na história mundial social, os papéis masculinos e femininos sofreram 

conflitos e mudanças. No início do século XX,  a interação entre homens e mulheres 

reorganizou-se com o avanço da profissionalização das mulheres. Elas mobilizaram-se 

inspiradas nos ares ocidentais em inúmeros espaços e reivindicaram direitos específicos 

e liberdade.  

De acordo com Stearns (2007), os valores de gênero são profundamente 

pessoais, partem da identidade individual e social. Portanto, as pessoas podem ser 

particularmente relutantes em substituir padrões que definem sua feminilidade ou 

masculinidade, mesmo quando pressionadas pelos grupos sociais.  

Tomada por essa mentalidade, Anayde Beiriz resistiu às normas 

estabelecidas pela sociedade paraibana. Expressou sua defesa e luta pela liberdade 

absoluta para as mulheres sem preocupar-se com os preconceitos e julgamentos morais. 

Mesmo sem autorização familiar, deu continuidade a sua relação com Heriberto, 

conforme afirma Aranha (2005): 

 

 

Apesar de ter origem modesta, filha de um gráfico do jornal “A União”, 
essas amizades feitas na Escola Normal aliados ao cultivo das letras, 
permitiram a Anayde freqüentar rodas da sociedade, comparecendo às 
tertúlias e saraus denominados de ‘litero-dançantes’, realizados 
periodicamente em residências das personalidades sociais da época. 
Pesou ainda para aceitação dela na alta sociedade o fato de ter obtido o 
primeiro lugar em um concurso de beleza promovido em 1925 pelo 
jornal ‘Correio da Manhã’. Com beleza invulgar, a presença da ‘miss’ 
chamava a atenção. 
[...]  
As diferenças entre os dois eram marcantes. Ele, branco, louro e de 
olhos azuis; ela, de tez morena, olhos escuros e cabelos negros. Ele, 
filho de abastardo comerciante e ela de um tipógrafo funcionário do 
jornal oficial do governo. 
Começaram um namoro que, de imediato, teve rejeição por parte da 
família dele. (ARANHA, 2005, p. 21). 
 

 



 

 

As relações, entre Anayde e Heriberto principiaram-se com as contradições 

de classes sociais que os diferenciavam. Ele, estudante na escola de medicina carioca, 

adquiria o mais alto nível de ensino, destinado à elite brasileira. No Rio de Janeiro 

concentrava-se o foco da cultura européia, e a escola de medicina, era o local dos mais 

brilhantes clínicos e cirurgiões. Segundo Azevedo (1996, p. 295) os bacharéis de direito 

e os “doutores, foram os que, adquiriram na hierarquia interprofissional, maior 

autoridade e prestígio”.  

Ela, marginalizada na profissão do magistério primário, que além de oferecer 

o mínimo em matéria de instrução, a baixa remuneração não atendia às necessidades 

concretas de independência financeira, escondida num aparente status. Anayde situava-

se num plano econômico inferior ao dele, afetada pela estratificação social, diferenciada 

por um status social, que orienta o comportamento humano de maneira padronizada, 

dentro dos grupos ou classes. Essas interdependências de sentido moral, social e 

político, de grande importância no mundo moderno, foram amplamente defendidas pelo 

liberalismo clássico religioso, que pensava apenas em tornar a mulher apta para exercer 

o papel de mãe e esposa.  

Essa preparação disciplinar doméstica era obrigatória na educação das 

mulheres. Sobretudo, não se admitia a co-educação, nos países essencialmente católicos, 

valorizava-se no currículo mais os trabalhos de agulha do que a instrução Apesar dos 

inúmeros avanços na carreira feminina, a limitação de suas ações ainda era premente na 

época. O próprio plano positivista de instrução feminina tinha sua visão nas diferenças 

dos sexos e nos papéis sociais que deveriam desempenhar cada um. 

Saffioti (1979, p. 209) enfatiza que, nesta corrente de pensamento, a cada 

superioridade afetiva da mulher correspondia a uma superioridade de caráter do homem. 

A preeminência moral e social da mulher constituía-se nos pilares da sua instrução.  

Chinoy (1967) esclarece que, a organização política e social em larga escala 

e os regimes totalitários ameaçavam impiedosamente subordinar o indivíduo a 

propósitos de grupos e a lhe controlar e manipular as atividades, as crenças e atitudes 

diárias, e até a concepção de si mesmo. Nessa “arena” social onde se apresentam alguns 

problemas de igualdade e desigualdade, os papéis dos gêneros humanos estão inseridos.  

Porém, dentro da sociedade, existem os padrões desviantes de suas normas. 

Esses comportamentos originam-se nas necessidades insatisfeitas, nos impulsos 

incontroláveis ou nos problemas emocionais. Como é o caso dos missivistas analisados. 

Estimulados pela paixão, ignoraram a posição econômica, os valores e as tradições 



 

 

culturais enfrentando inicialmente os desafios, conforme se pode constatar com as cartas 

de Heriberto para Anayde e dela para ele:  

 

  

Bem vês, pelo que escrevo que recebi a tua carta. Em parte 
surprehendeu-me, pois jamais, pensei que Tonha fosse capaz de 
infamar-te.  
[...] 
Acredito no que disseste e por isso te peço perdão. Infelizmente estou 
sob o jogo de minha minoridade e nada me adiantaria a discordância 
familiar.  
O que nos resta é amarmo-nos por correspondência, sigilo absoluto, até 
um dia cessar esta inimizade descabida dos meus.  
Farei todo o possível para ahi não ir no fim do anno; para que não 
venham à termo, novas rixas. É doloroso. 
Que fazer? Supportemos resignados este estágio. 
Aqui estou sempre à espera de tuas respostas e dos teus saudosos 
beijos. 
Adeus. Beija o teu Hery. (Heriberto, 20 de Agosto de 1924 apud 
ARANHA, 2005, p. 45)30.  

 
Hoje mais do que nunca precisamos ser fortes. A lucta não nos deve 
abater, mas devemos evitar que ella se torne necessária. Basta que nos 
estimemos arrebatados nesse affecto que não finda; mas, vivendo só 
para nós a vida desse amor suave que nos encanta e nos tortura. É 
mister não expô-lo, para felicidade de nós ambos, aos olhos da turba 
indiferente e má. Sei que me amas, sabes que eu te amo: é o quanto nos 
basta. Não nos devemos esquecer que ninguém poderia compreender-
nos nesse idealismo que nos une arrebatadamente. (Anayde, Parahyba, 
12 de Julho de 1925 apud ARANHA, 2005, p. 51).  
 

 

Anayde apaixonada renuncia a si própria. Mesmo enfrentando os desafios do 

amor secreto e proibido, que representavam sua transgressão moral e social, não 

percebia o peso desigual para o lado feminino, que suas atitudes ocasionavam. Serena, 

compreensiva e esperançosa no tempo. Deixava-se seduzir ingenuamente, como se 

percebe em carta de 10 de Agosto de 1925: 

 

 

Crê meu Hery, que naqueles dias tive desejos de fugir para bem longe, 
para uma praia solitária onde o único ser vivente fosse eu, e onde o 
silêncio fosse somente perturbado pelo gemer do oceano, pelo grito das 
aves marinhas, pelo ciciar da brisa na fronte do coqueiral... Com que 
delicioso prazer eu me estenderia nas brancas areias silentes!... e 
pensaria tanto em ti, no nosso amor!... Mas, esse meu desejo foi um 

                                                 
30  Utiliza-se à linguagem apresentada na publicação.  



 

 

sonho que passou como tudo na vida, menos um amor verdadeiro há de 
passar... 
Perguntas-me se prefiro a amizade dos Novos ao teu amor? Estás louco, 
meu Hery? Acaso, existe para mim, alguma coisa comparável ao teu 
afeto? De certo que não.  
Para provar-te que acima de tudo, coloco e colocarei o teu amor e para 
que entre mim e ti não exista nunca uma sombra ou dúvida por pequena 
que seja eu abandonei os Novos; no próprio dia em que recebi a tua 
carta, despedi-me deles sem pesar e sem saudades. Relutaram, pediram-
me que desistisse do meu propósito, mas mantive-me inabalável. (apud 
ARANHA, 2005, p. 59-60) 
 

 

Sua mentalidade expressava o conformismo natural, dos valores perpetuados 

pela instituição educacional feminina, onde as mulheres eram instruídas, para manterem 

a posição de dependência, e inferioridade perante o marido. Como “boas” 

companheiras, esposas “virtuosas” e complacentes preparavam-se para satisfazerem o 

desejo do homem, seu legal “proprietário”, pós-casamento. Assim, desejavam e 

pensavam Anayde e Heriberto:  

 

 

Desejaria poder confiar-te tudo quanto soffri com o teu desprezo... 
Mais tarde, se o destino o permitir, na calma dulçurosa e simples de 
uma casinha somente nossa, as minhas mãos nas tuas, os meus olhos 
nos teus, a minha cabeça descansando no teu peito sadio e forte, 
confortada pelos teus beijos, amparada pelo teu amor, contar-te-hei 
tudo, tudo. (Anayde, Parahyba, 13 de Junho de 1925 apud ARANHA, 
2005, p. 48).  

 
 

Tu, a esposa ideal, amante do teu lar, fiel ao teu companheiro, para o 
qual sempre terás um beijo, uma carícia e, ainda, a mãe carinhosa. 
Porque já te disse uma vez, pretendo, ou melhor, pretendemos, 
desejamos possuir dois filhinhos. Ruth e Fernando, que hão de ser o 
nosso encanto, os frutos de todo o nosso affecto. 
Não é verdade, não affirmas também o que te digo? Porventura, amor 
existe ainda maior felicidade? Para mim o segredo da ciência e o amor 
ao lar sacrosanto; para ti, a doçura da vida e a educação dos nossos 
filhinhos. (Heriberto, Rio, 31 de Julho de 1925 apud ARANHA, 2005, 
p. 63).  

 

 

Enquanto instituição sociossexual, com a integração e a divisão de papéis, o 

casamento estabelece uma ordem sexual a ambos os sexos (naturalmente e 

teoricamente). É também o importante mecanismo do status social. Para ela, firmava-se 

como o regulador da sexualidade, a garantia da ascensão na sociedade. A imagem do 



 

 

casamento e da constituição familiar para Anayde e Heriberto expressava claramente as 

regras do Código Civil de 1916. Tempo em que a mulher ainda era considerada incapaz, 

dependente e inferior perante o marido. “A ela cabia a identidade doméstica; a ele, a 

pública”. A mulher-serva, fechada, exclusiva para servir ao seu “senhor”; o homem-

administrador, o único provedor, autorizado a legitima violência contra os arroubos 

femininos. As regras do lar atribuíam “a homens e mulheres papéis que a encíclica 

Rerum Novarum enfatizava desde 1891.” (PRIORE, 2006, p. 248). 

A mulher deveria ter graça e delicadeza para educar as crianças. Ética 

fundamentada no amor e na mulher que inspiraram o pensamento desde o século XVIII:  

 

 

Educar uma filha é educar a própria sociedade. A sociedade procede a 
família, cuja harmonia é a mulher. Educar uma filha é uma obra 
sublime e desinteressada. Pois tu só as crias, ó mãe, para que ela possa 
deixar-te e fazer-te sangrar o coração. Ela está destinada a outro. 
Viverá para os outros, não para ti e não para ela. É esse caráter relativo 
que a põe acima do homem e faz dela uma religião. Ela é a chama de 
amor e a chama do lar. É o berço do futuro, é a escola, outro berço. Em 
uma palavra: ela é o altar. (MICHELET, 1995, p. 84).  

 

 

A família, segundo os conceitos sociológicos, conforme assinala Chinoy 

(1976, p. 203), é a unidade social básica na sociedade. Dentre os elementos centrais 

familiares incluem-se: o casamento e a paternidade. “Tão intimamente ligados estão o 

matrimônio e a paternidade que o primeiro, às vezes, só se considera consumado 

quando nasce uma criança”. Ambos imbuídos desse pensamento simbolizavam 

mentalmente a legitimidade afetiva que os unia, através das instituições sociais do 

casamento e da família. O lado social e afetivo de suas vidas ligava-se numa rede 

imaginária e simbólica, normatizadora de seus comportamentos. Os filhos imaginários 

representavam para Hery a segurança de sua posse, já para Anayde era o compromisso, 

a fidelidade na espera.    

Diz Michelet (1995), que o dever é um princípio que habita o interior da 

alma feminina. A gênese da educação dos meninos é a organização de uma força eficaz 

e produtiva, ou seja, criar um criador. Já a das meninas, a harmonia, a poesia religiosa, 

para reerguer o homem, educar a criança e enobrecer a família. Educar a menina é 

educar a própria sociedade, cuja harmonia é a mulher. A essência feminina, “realiza-se 



 

 

no interior do lar e sua natural missão é primeiramente amar; a segunda, amar apenas 

um; a terceira, amar sempre”.  

Esse amor, segundo Sartre (apud SCHOEPFLIN, 2004, p. 173) que faz o ser 

escravizar-se num amor contemplativo, limitando sua própria liberdade, é o ideal da 

aventura amorosa. É a abnegada liberdade alienada. É o amor conflito considerando que 

o ser para o outro implica uma dupla negação interna, pois na medida em que amo, 

alieno-me aos desejos do amado, apesar da convicção do respeito mútuo. E as relações 

não escapam da lógica da posse e da sujeição, “cada amante é absolutamente prisioneiro 

do outro”. Eis alguns pequenos trechos, onde se percebe esse amor-prissão: 

 

 

Oh! Mulher divina! Que poder tens tu para escravizar-me? Por que a 
tua imagem não se apaga da minha lembrança? Que poder tens tu, para 
tornar a vida de um homem num constante sonho de amor? Não és 
humana, és mytho! (Heriberto, Rio, s.d. apud ARANHA, 2005, p. 151)  

 
Ah! Meu amor, você não calcula como essas coisas me revoltam! Às 
vezes chego a mal dizer o amor que te tenho esse amor que me condena 
ao silêncio, que me impede de gritar em brados de ódio a minha 
revolta, renunciando para sempre a ti... E dizer-se ainda que não te 
amo! Era preferível, agora, que isto fosse verdade, porque então a tua 
madrasta saberia que se eu supporto todos esses insultos em silêncio 
não é por covardia ou por não saber defender-me. Mas o meu orgulho 
está inteiramente subjugado ao teu amor... Apesar disto, eu só me 
casarei contigo, quando no teu espírito já não restar a menor dúvida ao 
meu respeito (Anayde, Parahyba, 25 de Fevereiro de 1926 apud 
ARANHA, 2005, p. 110).  

 
Mas, não me julgues por isto diferente das outras mulheres; há em 
todas nós o mesmo instincto, a mesma animalidade primitiva, 
desenfreada, numas, pela grosseria e desregramento dos apetites; 
contida, nobremente, em outras, pelas forças victoriosas da inteligência, 
da vontade, superiormente dirigida pela delicadeza innata dos 
sentimentos ou pelo poder selecto e dignificador da cultura. Não 
amamos num homem apenas a plástica ou o espírito; amamos o todo. 
Sim meu Hery, nós mulheres, não temos meio termo no amor; não 
amamos as linhas, as formas, o espírito ou essa alguma cousa de 
indefinível que arrasta vocês, homens, para um ente cuja posse é para 
vocês um sonho ou raia às lides do impossível. Não, meu Hery não é 
assim que as mulheres amam. Amam na plenitude do ser e nesse 
sentimento concentram por vezes todas as forças da sua individualidade 
physica ou moral (Anayde, Parahyba, 04 de julho de 1926 apud 
ARANHA, 2005, p. 143).    

 

 



 

 

Ambos dominados pelos incontroláveis impulsos do amor-paixão, que 

entorpece a razão e arrasta os corpos ao imaginário (mesmo em espaços distantes) 

prazer do desejo. Mas também, em ambos há um significado diferenciado desse 

sentimento. Para Heriberto, o amor narcisista, sedutor e conquistador, dominado não 

pela dolorida escravidão aparente, mas como uma chantagem emocional, que esconde a 

própria realidade da possuidora-ambição na liberdade da amada. Em Anayde, o 

inebriado amor, renúncia, abnegação, que adormece a razão e o orgulho. O amor-

sacrifício que, através da humildade rebaixa-se, para engrandecer-se aos olhos do 

amado e que a torna prisioneira do ciúme e das vontades do amado. Para ela, o que valia 

era o amor pleno físico e moral, os amores pacientes.  

Entretanto, se não fosse também natural essa contradição humana, como o 

diz Sartre, Anayde estaria vinculada perpetuamente a esses princípios. Mas, no decorrer 

do relacionamento epistolar, ela mostra sua singular impetuosidade, sua ousadia e seu 

inconformismo contra a hipocrisia, a injúria, a injustiça e a castração de sua liberdade. 

Vejam alguns trechos:   

 

 

Não me creias uma mulher romântica, piedosa, dessas que ama pacífica 
e sinceramente, mas sem intensidade e sem ardor, essas mulheres que 
sabem ser esposas, sabem ser mães, mas não sabem ser amantes. Talvez 
preferisses que eu fosse desse número e se eu o quisesse poderia 
parecer-te sempre assim, mas eu não desejo enganar-te. Se chegar 
algum dia a ser tua, encontrará em mim, a esposa, a mãe, a amiga, a 
irmã e, mais que isso, encontrará a amante, a mulher. Sei que não é 
bonito isso que te estou a dizer, mas a confiança que tenho em ti leva-
me a falar-te deste modo (Anayde, Parahyba, 29 de Setembro de 1925 
apud ARANHA, 2005, p. 71-72).  

 
Como se eu fosse capaz de mendigar uma amizade que por capricho me 
foi negada! Ah! É porque ella não sabe a quantidade de amor-próprio 
que possuo; é porque ella ignora que, se eu possuo essa impetuosidade 
despreocupada e desinteressada dessa raça mestiça de que descende 
minha família paterna, também possuo, num grão tão alto como 
ninguém talvez suponha a altivez e o orgulho dessa raça de sertanejos a 
que pertence minha mãe (Anayde, Parahyba, 31 de Janeiro de 1926 
apud ARANHA, 2005, p. 96) 

 
Crêem eles que eu sou trágica, que gosto desse amor que queima, dessa 
paixão que devora, dessa febre amorosa que mata... 
É certo que antigamente eu pensava que se viesse a amar a alguém era 
desse modo. Sympathizava em extremo com essas mulheres que 
matavam aquelles a quem tinham amado, que faziam morrer os 
amantes nos braços misturando a delícia de amar à agonia de morrer... 



 

 

(Anayde, Parahyba, 07 de março de 1926 apud ARANHA, 2005, p. 
116).  

 

 

A impetuosidade e o orgulho de Anayde impuseram a Heriberto os limites 

de seu amor-posse. E, da rejeição familiar inicial aos ciúmes, a mesquinhez, a 

arrogância de Heriberto o relacionamento sofreu uma imediata desarmonia emocional 

no casal. O rompimento foi inevitável e a ambos ficaram as reminiscências doces e 

amargas. O favo adocicado do amor puro e ardente entregue a ele por Anayde. E, a ela, 

as amarguras, o desamparo violento e insano da incompreensão de Heriberto.  

 

 
Anayde, eu soffri muito e ainda soffro só em pensar no triste epílogo do 
nosso amor. A dúvida envenenou-me inteiramente a alma e operou em 
mim a transformação de um desgraçado. Não sou mais feliz! E, quanto 
me custa confessar! 
O amor sentimental que eu possuía, esboroou-se evolou-se, deixando 
no âmago do meu coração, a cinza aviltante de um amor doentio que 
crucia, que estiola e que desespera.  (Heriberto, Rio, 30 de Agosto de 
1926 apud ARANHA, 2005, p. 168).  

 

 

E por fim, a promessa de Anayde para Heriberto. Eis um trecho do dia 28 de 

agosto de 1926, escrito as 3 h, 20’ da madrugada, que fala do rompimento do casal.  

 

 

Essa sua última carta, deu-me, mais que todos os seus juramentos, a 
medida exata do seu affecto por mim. Agora, eu sei que você nunca me 
teve amor, uma vez que lança mão do primeiro pretexto para afastar-me 
da sua vida. [...] 
Sepultar, no mais fundo do coração, o desejo de felicidade, todo um 
passado de doces promessas, de sonhos acalentadores, de esperanças e 
de venturas... E no fim de tudo, somente a palavra terrível: nunca mais! 
[...] 
Para você, Heriberto, nem tudo terminou; você é moço, tem um bello 
futuro na sua frente, pode esperar muito da vida. [...] 
Talvez algum dia você ouça fallar em mim; seja qual for o caminho que 
eu seguir você fique certo de que é em busca do esquecimento: seja o 
do vício, seja o da morte... [...] 
Aperta-lhe as mãos, pela última vez, num adeus muito longo e muito 
triste... (Anayde apud ARANHA, 2005, p. 165-167).   

 

  



 

 

O temor, o ciúme, a insegurança, temíveis algozes das relações, arrebataram 

a ilusória perfeição do amor. Os devaneios que por horas inspiraram suas escritas 

desapareceram. Do fascínio, da sedução, da volúpia do amor sexual à amarga dor da 

desilusão, da incompreensão. Anayde recusa-se ao papel da subjugação e Heriberto 

impõe a sua honra como o alicerce da sua própria vida. 

Ao romper o relacionamento, Anayde deixou registrado em carta do dia 28 

de Agosto de 1926, (apud ARANHA, 2005, p. 167): “Talvez algum dia você ouça falar 

em mim; seja qual for o caminho que eu seguir você fique certo de que é em busca do 

esquecimento: seja o do vício, seja o da morte...”.  

Por fim, as cartas refletem o que ambos pensam de si mesmos. Transmitem 

conhecidos dramas antigos, como preconceitos e pressões familiares, “a contradição 

entre trabalho doméstico e profissional ou intelectual ainda obscurecem as muitas 

conquistas das mulheres, no plano da participação política, da instrução, do voto, da 

liberdade de costumes” (MINDLIN, 2000, p. 203). 

Conforme Morais (2002, p. 292), também não se podem esquecer os 

significados e códigos de moral vigentes em cada época. São elos mutáveis das tensões 

e interdependências, que movimentaram a sociedade de cada período, são aspectos que 

se modificam a cada geração.  

Percebe-se na configuração vivida por Anayde e Heriberto, em início do 

século XX, registradas nas sessentas cartas de amor trocadas, a representação das suas 

confissões de amor; as transgressões morais; as insatisfações sociais; os desejos de 

constituição familiar (imaginária); o perdão; a saudade; o ciúme; a cobrança; a 

insegurança; o sofrimento, os detalhes nas descrições do ambiente; a infâmia; o 

preconceito social; o orgulho, a mágoa; o amor maternal feminino; a condenação ao 

silêncio (o amor proibido); a coragem; a ousadia e a determinação. Nas escritas podem 

ser percebidas e exploradas inúmeras categorias. Nesta parte do texto dissertativo não 

foram analisadas todas que emergiram da leitura.  

Na análise das categorias escolhidas, percebeu-se a subjugação e os 

preconceitos impostos à mulher, a constituição da sua formação social moldada 

culturalmente por valores, classes e normas diferenciados no sexo masculino, que 

determinavam seus hábitos e costumes. A mulher, o recato, o esteio moral familiar, as 

preservadoras da tradição e perpetuadoras das regras religiosas. O homem, o mundo do 

trabalho, da política, o exercício da liberdade.  



 

 

Anayde manteve-se fiel aos seus princípios. Amou, e talvez com a mesma ou 

maior intensidade, João Dantas, seu relacionamento seguinte. Amor que a perpetuou na 

História local, contudo, ainda preconceituosamente se mantêm silenciada na 

historiografia oficial. Uma personagem sem nome, uma coadjuvante anônima.  

 

 
Figura 12: Imagem da primeira página do diário de Anayde Beiriz, entre os anos de 1924 a 1926.  
Fonte: Arquivo particular de Mariza de Oliveira Pinheiro (01/2008).  
 

 



 

 

 

 

8. AS IMAGENS CONTAM HISTÓRIA 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como a Fotografia é contingência pura e 
só pode ser isto (é sempre alguma coisa 
que é representada) — ao contrário do 
texto que, pela ação repentina de uma 
única palavra, pode fazer uma frase 
passar da descrição à reflexão —, ela 
fornece de imediato esses “detalhes” que 
constituem o próprio material do saber 
etnológico. 
 
A Fotografia não rememora o passado 
(não há nada de proustiano em uma 
foto). O efeito que ela produz em mim 
não é o de restituir o que é abolido (pelo 
tempo, pela distância), mas o de atestar 
que o que vejo de fato existiu.  
 
(Barthes, A Câmara clara, 1984, p. 49 e 
123) 
 



 

 

 

 
Figuras 13 Anayde Beiriz, no dia da sua formatura em 1922  
Fonte: STUCHERT FILHO, 2004, p. 60, V. 1;  
 

           
Figuras 14 e 15. Maria Augusta de Azevedo (mãe) e José da Costa Beiriz (pai) 
Fonte Acervo particular de Mariza de Oliveira Pinheiro e ARANHA (2005)  

 
 
 



 

 

         
Figuras 16 e 17. Helena e Maria José (irmãs de Anayde) 
Fonte: ARANHA (2005) 
 

 
Figura 18. Antônio (irmão de Anayde) 
Fonte: ARANHA (2005) 
 
 



 

 

 
 

 
Figura 19. Casa da tia Noca na Praia de Ponta de Matos/Cabedelo, em 1950 (família Beiriz e 
Franca).  
Fonte: STUCHERT FILHO, V. 2,  2004, p. 12.  

  
 

 
Figura 20. Cely (amiga), Anayde e Zezita (irmã), década de 1910.  
Fonte: STUCHERT FILHO, 2004, p. 10, V. 2.  

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 21. Bilhete da madre superiora do Asilo Bom Pastor para a mãe de Anayde, informando do seu 
suicídio, em 1930. 
Fonte: Acervo particular Ialmita Grissi (fac-símile)  



 

 

                       
Figuras 22 e 23. Severino Guerra (autor de Elegia, em soneto, a Anayde Beiriz (1984) e Higino Brito 
(autor da prosa Anayde Beiriz, (1984).  
Fonte: ARANHA (2005) 

 

 
Figura 24: Jornal O Norte, João Pessoa, 19 de Outubro de 1986 
Fonte: Arquivo particular de Mariza de Oliveira Pinheiro 

 



 

 

 
Figura 25. Rua Maciel Pinheiro, em 1929 
Fonte: STUCHERT FILHO, 2004, p. 205, V. 2 

 
 
 

 
Figura 26. Saneamento na Rua Maciel Pinheiro 
Fonte: Revista Era Nova, Ano V, Num. 72, Parahyba do Norte Janeiro de 1925 
Foto: Mariza de Oliveira Pinheiro, 23/01/2007 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

  

 
               Figura 27: A Igreja das Mercês  
               Fonte: STUCHERT FILHO, 2004, p. 27, V. 1 
 
 
 

 
Figura 28: A família Beiriz morou nesta Rua depois de 1928 
Fonte STUCHERT FILHO, 2004, p. 203, V. 2 
 

 
 
 



 

 

 
Figura: 29. Zeppelin, em 1932 
Fonte: STUCHERT FILHO, 2004, p. 55, V. 1 

 
 
 

 
Figura 30. Jardim do Palácio, ao fundo o prédio da Escola Normal ainda em construção, em 1920 
Fonte: STUCHERT FILHO, 2004, p. 89, V. 1 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Figura 31. Edifício da Escola Normal, no ano da inauguração em 1920 
Fonte: STUCHERT FILHO, 2004, p. 88, V. 1 

 
 
 

 
Figura 32. Praça Felizardo Leite ao fundo a Escola Normal, o jornal A União, em 1928. 
Fonte: STUCHERT FILHO, 2004, p. 180, V. 2 

 
 
 
 



 

 

 
Figura 33. Praça Felizardo Leite e a Escola Normal em 1930 
Fonte: STUCHERT FILHO, 2004, p. 97, V. 1 
 
 
 
 

 
Figura 34. Antiga estação da Great Western, em 1920 
Fonte: STUCHERT FILHO, 2004, p. 92, V. 1 

 



 

 

 
Figura 35. João Dantas, em 1929; 
Fonte: STUCHERT FILHO, 2004, p. 61, V. 1 

 
 

 

 
Figura 36: Heriberto Paiva 
Fonte: ARANHA, 2550, p. 170 

 



 

 

 
Figura 37. Revista Era Nova, Ano VI, Num. 98, Parahyba do Norte, de 20 de Julho de 1926 
Foto: Arquivo particular de Mariza de Oliveira Pinheiro 
 
 
 

 
Figura 38. Bonde elétrico, Ford de 1929 
Fonte:  STUCHERT FILHO, 2004, p. 222, V. 2 



 

 

 
Figura 39. Compendio adotado nas Escolas Normais Paraibanas desde a década de 1920 (fac-símile) 
Fonte: Biblioteca Central da Universidade Federal da Paraíba (Obras raras) 
 
 

 
Figura 40. Decreto de 1917 (fac-símile) 
Fonte: Biblioteca Central da Universidade Federal da Paraíba 

 



 

 

 
Figura 41. Coleção de Leis e Decretos de 1921 
Fonte: Biblioteca Central da Universidade Federal da Paraíba 
 
 

 
Figura 42. Grupo de normalistas da década de 1920.  
Fonte: Revista Era Nova de 1925 
Foto: Arquivo particular de Mariza de Oliveira Pinheiro 

 
 
 
 



 

 

    
Figuras 43 e 44. Ialmita Guedes Grissi Beiriz e Maria da Penha Beiriz Carneiro (sobrinhas) 
Fonte: Doação Fotos da família, em 2008, arquivo particular de Ialmita Grissi. 
 
 
 

 
Figura 45. Maria da Penha em evento literário na Academia de Letras do Extremo Oeste do Paraná 
Fonte: Doação da família, arquivo particular de Ialmita Grissi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Figura 46. Capa de trás do CD com o a letra do poema musicado de Maria da Penha Beiriz Carneiro 
(sobrinha). 
Fonte: Arquivo particular de Ialmita Grissi.  
  

 
Figura 47. Elenco da peça Anayde, em 2006 
Fonte: Folheto de divulgação 

  

 



 

 

 
Figura 48. Folder do evento em comemoração ao centenário de nascimento de Anayde Beiriz, 2005.  
Fonte: Acervo particular de Mariza de Oliveira Pinheiro 
 

 
Figura 49. Jornal da Paraíba, de 17 de Fevereiro de 2005.  
Fonte: Arquivo particular de Mariza de Oliveira Pinheiro 
 
 



 

 

 
Figura 50. Fachada da última residência da família Beiriz, hoje tombada pelo 
Patrimônio Histórico e Geográfico Paraibano (2007) 
Foto: Arquivo particular de Mariza de Oliveira Pinheiro 

 
 

 
 

Figura 51. Inauguração da Escola Municipal Anayde Beiriz, no Bairro das Indústrias, em 
13/02/2007 
Fonte: Boletim Informativo da Prefeitura Municipal de João Pessoa Ano 1 nº. 14 de Março de 
2007 

 
 



 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Mulheres, quem somos nós? De onde viemos? 
Para onde vamos? Qual foi o nosso caminho 
neste mundo? Vocês nos ouvem? (Michelle 
Perrot, 2005, p. 26) 

 

 

A importância de se estudar a História da Educação da Mulher, através da 

análise das práticas culturais da professora Anayde da Costa Beiriz, no contexto 

paraibano de início do século XX é a priore poder constatar as táticas utilizadas por elas 

para a conquista de espaço e de firmar-se profissionalmente. Sobretudo é verificar os 

movimentos e as transformações que suas ações legaram para as mulheres de gerações 

mais novas. Apesar de vários aspectos apontarem à falta de valorização do magistério, 

as instituições que formaram o professorado, contribuíram para a expansão da instrução 

e da cultura ao sexo feminino.  

Foi também relevante identificar na configuração da época (no caso o século 

XX), como Anayde e as mulheres do seu tempo agiam. Neste conceito, segundo Elias 

(1980, p. 140), aparentemente indivíduo e sociedade são dois objetos que existem 

independentemente, mas na verdade, referem-se a dois níveis inseparáveis do mundo 

social, estão unidos por elos de interdependência.  

Os caminhos construídos que compuseram esta dissertação, sobretudo, o 

objetivo de analisar as práticas culturais da professora Anayde Beiriz, também estão 

arraigadas na minha própria história, ou seja, na minha relação com Anayde, com as 

mulheres de hoje e com a sociedade em que vivo. É inegável que nesta escrita esteja 

implícito ou explícito a paixão por este estudo. Reconheço os vários recados de alerta da 

orientadora para o cuidado na adjetivação desnecessária. Tranqüilizo-me ao lembrar dos 

mesmos sentimentos e alertas experimentados por Duby (1993, p. 61-62) ao 

desenvolver sua tese e que deixa-nos como experiência. Afinal, diz ele: “no ato de 

escrever é a sensibilidade que toma a frente?” 

Assim como ele, neste trabalho não expressei apenas um inventário do que 

encontrei ao analisar os dados coletados, ou estabeleci um mero processo verbal, um 

relato de minha exploração. Compartilho com os leitores e leitoras desta dissertação a 



 

 

emoção que senti em cada lugar que vasculhei em busca dos vestígios, as vozes que 

delirantemente pensei ouvir (pesquisar é isto, da exaustão temos a impressão de poder 

ouvir e vê o objeto representado). Tentei controlar a paixão, mas mesmo assim, foi 

quase impossível negar o fraterno sentimento que me unem ao objeto. Eu, Anayde 

Beiriz e a História da Educação das mulheres estamos envoltas numa mesma gênese 

histórica. Comungo com Duby (1993, p. 62) está mesma opção, entre ter uma história 

seca, fria, impassível prefiro também a história apaixonada.  

As minhas inquietações enquanto professora; o envolvimento ainda que 

tímido, com os movimentos de mulheres paraibanos (político e acadêmico); além da 

incessante busca por independência econômica — mulher nascida na segunda metade 

do século XX — tem suas muitas respostas neste estudo, através da incursão na História 

da Educação das Mulheres. Para este intento, foram usadas as práticas culturais da 

professora Anayde Beiriz como objeto, visando saber, como se deu a educação da 

mulher no início do século XX? Qual era o papel exercido e determinado pelas 

mulheres da sua época? 

Ao considerar-se como objeto as práticas culturais da professora Anayde 

Beiriz, ao mesmo tempo, classificar-se-á Anayde como atriz social (fio condutor) do 

tempo definido nesta dissertação. A análise de suas práticas culturais englobou traçar 

sua trajetória, não de forma linear, mas como aspecto necessário para inserir-se no 

espaço social em que ela se movimentou. O que vale dizer, que foi relevante o uso deste 

fio condutor para enveredar-me pela História da Educação da Mulher. Ou seja, os 

objetos históricos delimitados e destacáveis, não existem fora de suas práticas móveis, 

que os constituem. Esta é uma pista metodológica enfatizada por Chartier (1990, p. 78) 

e explicitamente propagada por Morais ( 2002; 2003; 2006 e etc.) em seus estudos e 

orientações, na base de pesquisa Gênero e Práticas Culturais: abordagens históricas, 

educativas e literárias.  

A utilização da História Cultural como fundamento teórico-metodológico 

oportunizou o uso de um leque de fontes possíveis e o entendimento de que Anayde 

Beiriz está unida por laços sociais às mulheres do seu tempo, logo, representa a unidade 

da coletividade na hierárquica social de sua geração. 

Nesta perspectiva investigativa, tem-se a compreensão de que a evolução 

social começa a partir de pequenos “agregados”, unidos aos grupos maiores e que 

constituem, grosso modo, na organização da sociedade, e esta sociedade só existe, 



 

 

através da combinação destes “agregados” entre si. Ou seja, indivíduo e sociedade são 

indissociáveis. 

Importante considerar neste estudo dissertativo, a limitação da análise, haja 

vista, a complexa apreensão das características individuais de Anayde Beiriz, como diz 

Durkheim (1978, p. 126), “o indivíduo é um infinito, e não se pode esgotar o infinito”. 

Para encontrar as marcas, os traços das práticas culturais da professora 

Anayde Beiriz que são na mesma medida, o recôndito da História da educação da 

mulher paraibana, teve-se inúmeras dificuldades. Destaco cinco aspectos: Primeiro, a 

insuficiência documental que comprovem sua prática pedagógica; segundo, os arquivos 

espalhados pela cidade, como o Arquivo Público do Estado não tem pessoal 

especializado para orientar a pesquisa e facilitar a localização documental; terceiro, a 

grande maioria da documentação e escritos de Anayde foram destruídos e perdidos pelo 

tempo; quarto, os periódicos que estão catalogados nos arquivos, como o do IHGPB (é 

o mais organizado e higiênico), não tem seqüência. Ou seja, os poucos que restam ao 

manuseá-los se desfizeram, (é preciso ter certo cuidado), deixando evidentes lacunas na 

temporalidade. Imaginei quantas pesquisadoras e pesquisadores também não passaram 

por isso, e quanta informação importante não foi perdida; quinto, o período planejado 

para a coleta dos dados nas fontes, não puderam ser cumpridos. Fatores como a greve a 

cada ano na UFPB (2006/2007), as férias coletivas ocasionaram o fechamento quase 

que por completo da instituição (entende-se este argumento, não como crítica a este 

instrumento de luta, pois seria necessário abrir um debate que não cabe neste trabalho e 

muito menos nesta parte final). O fato é que, a coleta prolongou-se nestes dois anos e as 

oportunidades que tive, aproveitei o máximo possível.  

Complementando os dados documentais obtidos nas fontes dos arquivos e 

até nos arquivos virtuais — fonte imprescindível, a qual facilitou despender tempo — é 

a literatura de domínio público sobre a trajetória de Anayde Beiriz. A arqueologia 

histórica destes escritos, bem como, do referencial teórico, contribuíram para a 

apropriação do objeto da pesquisa e facilitaram o desenvolvimento da escrita. Nesta 

tarefa arqueológica, foi possível encontrar obras consideradas valiosas. É oportuno 

destacar, que neste tesouro, percebeu-se que não se poderia ir além, sem este estudo 

inicial e seria impossível desenvolver a pesquisa pulando esta etapa. A leitura deste 

material existente favoreceu também a descoberta dos caminhos já trilhados e a visão 

das novas trilhas a serem desvendadas. 



 

 

Nas trilhas exploradas, o que se percebeu quanto à História da Paraíba. A 

presença de Anayde Beiriz encontra-se na dicotomia: coadjuvante/pivô. Coadjuvante ou 

anônima para os defensores da Aliança Liberal e perpetuadores da versão do Nego nas 

eleições políticas de 1930. Ou pivô para os defensores do perrepismo e do movimento 

de mulheres. O fato é que, a História da Revolução de 1930, na Paraíba, não apenas 

ocorreu devido aos problemas da governabilidade do Estado, atreladas as questões 

políticas, mas também ocorreu devido a regulamentação imposta pela sociedade, 

impondo os dispositivos de controle moral que ameaçavam a instituição familiar e 

patriarcal da época. Isto é, a política das oligarquias fundamentou a estrutura familiar e 

social paraibana.  

O episódio remete ao pensamento de Foucault (1993) quando ele trata do 

fenômeno do poder. Neste sentido, as relações de poder são intencionais e estratégicas, 

tem meta e objetivo é algo que se pratica ou se sofre. Este poder intervém materialmente 

atingindo a realidade e penetrando no cotidiano do indivíduo, normatizando e 

controlando seus gestos, atitudes, comportamentos, hábitos e discursos. As relações de 

poder servem como instrumento de luta. Assegura a sujeição das forças e impõem uma 

relação de docilidade-utilidade, manipula e determina o comportamento, ou seja, fabrica 

o tipo de indivíduo necessário ao funcionamento e manutenção do poder na sociedade. 

Nesta teia de poder político e moral dos coronéis paraibanos, Anayde Beiriz foi vítima, 

por não se inserir no critério de sujeição do corpo e das determinações 

comportamentais.  

A Escola Normal Feminina Paraibana favoreceu a normalista Anayde Beiriz 

uma formação pedagogicamente definida por padres-mestres, mestres-escolas e 

bacharéis-ecléticos oriundos do Lyceu. De matriz filológico-moral e literário-humanista, 

com moldes de transição intelectual positivista para uma mais moderna. Considerando 

as inovações pedagógicas na região, Anayde e as mulheres de sua época, ainda tiveram 

a instrução voltada para um ensino doméstico, gerido no interior de uma sociedade 

autoritária.  

Quanto à sua prática escolar, percebeu-se a representação de uma professora 

Anayde Beiriz, mestiça, de família humilde, que exerceu o magistério primário no 

interior, alfabetizando filhos de pescadores. Essa era a uma das opções disponíveis para 

as moças da sua época e classe social. Tarefa que poucas normalistas se dispunham a 

enfrentar. A estrutura organizacional escolar era escassa. Um quadro desalentador, 

desde a falta de carteiras ao giz. Para chegar até à localidade, Anayde utilizava-se de 



 

 

trem e bonde de tração animal. Tendo de viajar desacompanhada, era vista, com 

desconfiança pelos moralistas. Anayde de uma geração mais nova para se estabelecer 

profissionalmente teve de enfrentar as agruras dos valores culturais dominantes.  

A ampliação dos estudos da prática epistolar de Anayde Beiriz e Heriberto 

Paiva, enquanto escrita de si, surgiu como possibilidade de enveredar na busca da 

formação social de Anayde e simultaneamente compreender as relações de gênero que 

se travavam neste dado período. Louro (1997, p. 478) enfatiza a importância deste 

estudo quando se aborda a problemática da História da educação da mulher. As 

representações que se apreendem nas escritas de Heriberto e Anayde, os lugares sociais 

que travaram os conflitos, as emoções são peças integrantes do processo histórico em 

estudo. As escritas impregnadas de sentido revelam como ambos constituíram suas 

subjetividades, suas práticas sociais, como construíram suas próprias identidades. 

Nestas escritas, estão imbricadas as relações sociais de poder, as lutas travadas pelo 

controle para firmarem as suas próprias construções de si. 

Resistência ou subjunção são vertentes experimentadas por Anayde e 

Heriberto, que representam as mulheres e os homens daquela época. Ambos sofreram e 

exerceram poder. Nesta luta por poderes, a História paraibana mostra que Anayde 

vivenciou muito mais situações de julgamentos, de constrangimentos sociais e de 

trânsito público vetado. 

Nas cartas Anayde não tece detalhes da sua prática escolar na Colônia. Nada 

diz, sobre a escola durante as viagens que fez à Praia Ponta de Matos. Em suas trinta 

missivas, nada fala sobre o cotidiano escolar. Mesmo quando, Heriberto questiona sua 

falta de tempo, para escrever, ela nada diz se executava trabalho no magistério. Seu 

argumento recai sobre a ativa tarefa de escrever contos, poemas e publicá-los na 

imprensa. Heriberto por sua vez, esboça uma breve preocupação sobre as 

inconveniências das reformas no ensino superior. As reformas neste grau de ensino são 

lacunas, que poderiam ser mais exploradas.  

A prática escolar em Cabedelo são outras lacunas, que poderiam também ser 

mais aprofundadas, se não fossem os escassos dados obtidos. Sem ter em mãos 

cadernetas, fichas de matrícula, planejamentos das aulas, livro adotado, cadernos dos 

alunos, atas, relatórios específicos da escola na Colônia foi quase impossível esmiuçar o 

modo como a professora exerceu sua prática. As informações extraídas dos depoimentos 

de filhos de ex-alunos e da professora Maria das Dores, comparados com outras 



 

 

pesquisas acerca da educação da época, contribuíram para pincelar um quadro inicial 

deste cotidiano.  

No mesmo sentido poderiam também ser mais explorados os periódicos de 

início do século XX. Está é uma das possibilidades de futuras pesquisas que emergem 

com outras inquietações. O que diziam os (as) intelectuais acerca da educação das 

mulheres neste dado período? Que pensamentos fundamentam tais discursos? Das 

cartas também emergem novas perguntas, já com breves noções exploradas neste último 

capítulo da dissertação. Como se deu a formação social e a formação de leitora de 

Anayde Beiriz que contribuiu para a construção da sua singularidade (identidade)? 

Apesar destas questões, é importante ressaltar, que os resultados obtidos dos escassos 

vestígios, coletados e cuidadosamente analisados evidenciam que o legado da mulher na 

educação é respeitável.  

Afinal, a inspiração de Safo, sempre esteve presente no imaginário feminino 

(até para as que não tiveram ou têm conhecimento de sua existência). Sua vocação 

pedagógica, sob a direção de uma instituição reservada as meninas “a morada das servas 

das musas”, representa a busca feminina pelo conhecimento. Mesmo marcadas por 

estereótipos, as mulheres fizeram e fazem História. 

A escrita deste estudo, ao longo destes dois anos é o resultado da 

investigação tecida a partir de indícios coletados em fontes possíveis, diante das 

dificuldades já esboçadas. Trazem consigo entre estas lacunas, outras que podem vir a 

emergir de novas leituras.  

Desenvolver esta pesquisa exigiu paciência, determinação, organização, 

persistência e coragem para enfrentar os desafios que surgiram. Como Morais e 

tantas(os) outras(os) pesquisadores que se debruçam neste ofício, sinto-me outra pessoa. 

Da escura neblina que me cobriam os olhos e da aparente imaturidade, penso que hoje, 

tenho um novo olhar para dentro de mim, para as mulheres e para o mundo. 

Compreender a “construção de si”, segundo Touraine (2007), consiste em 

também compreender a construção do “outro”, no meio ao qual está inserido. E isto  

requer uma rede complexa de descobertas, resistências, enfrentamentos, e superações a 

cada dia. Nesta empreitada, as mulheres executam esta construção, como atrizes sociais 

e sujeitos de suas próprias existências e singularidades. Essa construção iniciou através 

da luta pelos direitos de igualdade de oportunidades, mas não se pode negar nestes, as 

diferenças específicas de cada sexo. 



 

 

Por fim, minhas pretensões futuras são desenvolver novas pesquisas que 

explorem este universo, das relações de gênero, resgatando homens e mulheres 

silenciadas(os), anônimas(os); dar-lhes voz e construir suas histórias através das 

múltiplas e variadas fontes possíveis, evidenciando suas tensões, contradições 

estabelecidas em diferentes épocas, tornando-as(os) visíveis para atualidade; repassar o 

conhecimento que apreendi, orientando futuras(os) pesquisadoras(es) nesta área.  

Depois desta caminhada, reconheço que não importa o tipo de chão que 

pisei, nem se foram tortuosos, se ontem houve pranto, ou se apenas gargalhei, ou ainda 

se houve desencantos pelos caminhos que trilhei. Não importam as falhas, os defeitos. 

Sei que muitos foram os espinhos, mas também muitas rosas foram colhidas. 

Parafraseando Freire (2005, p. 213), se nada ficar nestas páginas, que fique explícita, a 

tentativa ávida de descobrir e compreender o universo que unem os seres ao mundo. O 

desejo de contribuir e colaborar na construção de um mundo mais humano, 

compreensivo, tolerante, solidário, fraterno e, sobretudo, um mundo respeitável com as 

complexas diversidades que compõem cada geração e época.  
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MATRIZ GENEALÓGICA DOS COSTA BEIRIZ 
 

 

 

Qual a descendência da família Costa Beiriz? É a inquietação que inspira 

este texto. A intenção é descrever a matriz genealógica da família da professora Anayde 

da Costa Beiriz. Utilizo como fonte, depoimentos e documentos fornecidos por sua 

sobrinha Ialmita Beiriz Grissi. Nesta pequena História, busca-se o caminhar de um 

povo, de gerações através dos tempos. Salienta-se a dificuldade e o limite da 

investigação.  

O nome Beiriz é de descendência portuguesa, tem origem a partir de uma 

villa rústica medieval chamada Villa Viarizi, conforme um documento de 1044. É hoje, 

uma das Freguesias do município da Póvoa de Varzim. A Freguesia fica numa área de 

transição entre o ambiente urbano e o rural, fronteira com o Conselho de Póvoa de 

Varzim/Porto e já existia desde o século XI. É conhecida pela saída de seus habitantes 

para trabalhar no estrangeiro. 

Aos imigrantes no Brasil se deve a construção, em 1872, da Igreja Paroquial. 

Na freguesia, são produzidos os tapetes de Beiriz, manufaturados em teares de madeira, 

com lãs cortadas, conhecidos mundialmente. Em 1853, passou a pertencer ao Conselho 

de Póvoa de Varzim, cidade litorânea, à 28 km do Distrito do Porto (Portugal), foi 

anexada a Comarca desde 1537, tem 43, 31 km de área e 3.229 habitantes (Censo 2001). 

Importante ressaltar que na tradição de Póvoa de Varzim é a mulher quem governa e 

dirige a família (matriarcado). Os homens normalmente vivem muito tempo no mar, 

pois sobrevivem da pesca (<http://pt.wikipedia.org/wiki/p%C3%B3voa_deVarzim. 

Acesso em: 01/03/2008>) 

 



 

 

 

Figura 52. Mapa das Freguesias de Póvoa de Varzim 
Fonte: <http://www.cm-pvarzim.pt/municipio/juntas-de-freguesias/beiriz>. Acesso em: 
01/3/2008.  

 

 

Em 1849, o jovem D. Pedro II, preocupava-se com a carência de braços na 

agricultura, haja vista, a assinatura do tratado de paz assinado em 1810 com a corte 

inglesa em favor da abolição. Em 1858, o governo brasileiro criou a Associação Central 

de Colonização, destinada a recrutar emigrantes, sobretudo da Europa. De Portugal veio 

grande número do proletariado rural e da pequena burguesia aldeã. O número de 

portugueses ligados a fundação de vilas e cidades do interior brasileiro são incontáveis.  

Existem indícios no livro Um emigrante de Beiriz fundador da cidade de 

Iconha, de Manuel Amorim (1981)31 que afirmam que o português, José Gonçalves da 

Costa Beiriz (nome homônimo do pai de Anayde e provavelmente seu suposto avô), 

está entre os benfeitores da cidade de Iconha, Espírito Santo. Segundo o autor, a 

descendência Costa Beiriz é oriunda de Portugal. 

Entretanto, numa breve investigação via internet acerca da História de 

Iconha, nada encontrei sobre o sobrenome Costa Beiriz. O fundador de Iconha foi o 

padre José de Anchieta nos idos do século XIX. Nas informações constam a 

predominância da colonização de imigração italiana, que lá chegaram em 1877 (ano de 

nascimento do pai de Anayde). As sete primeiras famílias são Anholetti, Guerini; 

Bacatolli; Molinari; Bichori; Murari; Boldrini, as seguintes que predominam entre os 

sobrenomes até a atualidade são também de descendência italiana. Ou seja, nada consta 

acerca das benfeitorias, e nem do sobrenome de José Gonçalves da Costa Beiriz na 

                                                 
31  O livro foi enviado por Joffily em, 1982, para Ialmita, na época em que o mesmo produzia a biografia 
de Anayde Beiriz.  



 

 

cidade de Iconha. Enquanto na Paraíba, existem inúmeras semelhanças e descendência 

concreta dos Costa Beiriz.  

Segundo o autor, uma correspondência do Brasil, revela que José Joaquim da 

Costa, oriundo de Beiriz, emigrou para a Paraíba, onde mandou erguer uma capela de N. 

Senhora da luz, num sítio denominado Guarabira. E ainda, ratifica um erro na 

Enciclopédia Luso-Brasileira de cultura, (Verbo), V. IX, p. 1116 onde se lê: “Guarabira. 

Município da Paraíba... o português José Gonçalves da Costa Beiriz foi o verdadeiro 

fundador do aglomerado... levantou, no local, uma capela sob a invocação de N.ª 

Senhora da Luz...”(AMORIM, 1981, p. 139). Guarabira. Ou seja, no entendimento do 

autor, quem colonizou Guarabira foi José Joaquim da Costa e não José Gonçalves da 

costa Beiriz.  

Guarabira é um dos municípios do estado da Paraíba/Brasil, fundada em 

1694, nas terras de Duarte Gomes da Silveira. O nome é de origem tupi, significa 

“morada das graças, guará-porá ou bira, morada dos guarás”. É a maior cidade do 

interior do Nordeste paraibano. É chamada de Rainha do Brejo. A padroeira é N. 

Senhora da Luz, a imagem foi trazida de Portugal por Antônio Rodrigues da Costa, 

natural de Beiriz, Póvoa de Varzim, Província do Porto, um dos fundadores da cidade. 

A colonização tem origem francesa e portuguesa (http://wikipedia.org/wiki/guarabira. 

Acesso em: 01/03/2008).  

O fato é que, na Paraíba, existem semelhanças e equívocos acerca da 

genealogia dos Costa Beiriz, que precisam ser desvendados. Os dados obtidos nesta 

composição são escassos e carecem de mais investigação, e este não é o foco desta 

pesquisa.  

Contudo, para posteriores investigações e análises, instigo à reflexão alguns 

aspectos a considerar a partir da leitura do livro de Amorim (1981): Primeiro, Antônio 

Gonçalves da Costa (sem o Beiriz, 1838- 1915), de Quintã, emigrou para o Brasil, em 

1860 após o nascimento do décimo filho trazendo consigo dois filhos varões 

(AMORIM, 1981, p. 154); segundo, cita outro, Antônio Gonçalves da Costa Beiriz 

(1843-1914?, nome homônimo do bisavô paterno de Anayde Beiriz), filho de Manuel 

Gonçalves da Costa Beiriz(1846-?), que teria emigrado para o Brasil em 1857 ou 58 

(idem, p. 147); terceiro, segundo o autor, este Antônio com o sobrenome Costa Beiriz, 

não teve descendentes em Portugal (nada fala de descendência no Brasil, supõe-se que 

não poderia ser bisavô de Anayde); quarto José Gonçalves da Costa Beiriz (segundo o 

autor, emigrou para Iconha, tornando-se comerciante), é filho de Manuel Gonçalves da 



 

 

Costa, irmão de Antônio e José; quinto, muitos emigrantes, italianos, portugueses, 

espanhóis e etc. vindos para o Brasil, foram despejados pela costa, em lugares diferentes 

do destino pretendido e tiveram que sujeitar-se a patrões desumanos que os tratavam 

como escravos (idem, p. 155); sexto, o autor confirma a predominância colonização 

italiana em Iconha (idem, p. 157). 

Enfim, seja, ou não Antônio Gonçalves da Costa Beiriz, bisavô de Anayde, e 

José Gonçalves da Costa Beiriz, irmão de Antônio e tio-avô do pai de Anayde (que 

provavelmente tenha herdado o nome do tio), o que se percebe com evidências é a 

progênie portuguesa dos Costa Beiriz. A miscigenação é fato comum na descendência 

brasileira e fica complicado identificar que tipo de civilização nós representamos. Já 

dizia Sérgio Buarque de Hollanda (1995, p. 31): “somos ainda hoje uns desterrados em 

nossa terra” (isto dito, em 1936). E ainda hoje, afinal, qual é nossa identidade étnica?  

A qualidade da terra nordestina foi lucrativa para o cultivo da cana-de-açúcar 

fez com que essas terras se tornassem atrativas para o tipo de organização característico 

das colônias agrárias européias. A exploração portuguesa distingue-se pela 

predominância de seu caráter de exploração comercial.  

Sobre a ação dos bandeirantes, Georg Friederici, citado por Hollanda ( 1995, 

p. 132), afirma: “Os descobridores, exploradores, conquistadores do interior do Brasil 

não foram os portugueses, mas os brasileiros de puro sangue branco e muito 

especialmente brasileiros mestiços, mamelucos. E unidos a eles os primitivos indígenas 

da terra”. Os tempos trazem consigo o aniquilamento de nossas raízes, contudo para 

Hollanda (idem, p. 172), nossa cultura, nossa essência, nossa gênese, ainda permanece 

ibérica e lusitana.  

A árvore cobre até a quinta geração e está composta dentro da seguinte 

convenção: 

 

 

 Nomes em cor laranja (Primeira geração, avós maternos) 

  Nomes em cor vermelha (Primeira geração, avós paternos)  

 Nomes em cor azul (Segunda geração, pais, tios(as)); 

 Nomes em cor verde (Terceira geração irmãos, primos(as) de primeiro 

grau); 

 Nomes em cor  marrom (Quarta geração, sobrinhos(as), primos(as) de 

segundo grau); 



 

 

 Nomes em cor violeta (Quinta geração, sobrinhos-netos(as) e primos(as) de 

terceiro grau)  

 

� Ana Xavier de Azevedo & José Pedro de Azevedo  

� Maria Madalena Bandeira de Melo & Antônio Gonçalves da Costa 

Beiriz:  

 

Maria Madalena e Antônio uniram-se no segundo casamento em, 1938. 

Maria Madalena teve o primeiro casamento com Barbosa Melo e Silva e tiveram um 

filho, chamado Vergílio (irmão do pai de Anayde, por parte de mãe). Virgílio casou 

com Antônia Carolina Fernandes (Nazinha), que gerou Heriberto e Tharcilla 

(primos de primeiro grau de Anayde, por parte de mãe). Tharsila é mãe de Damásio 

(ainda vivo); João Franca (ex-deputado da Paraíba) e Marina (primos de segundo grau 

por parte da mãe).  

 

� Esther; (sem informações da descendência); 

� Maria Leonila & Antônio Francisco Fernandes (o faroleiro) (não tiveram 

filhos);  

� Joana (Tia Noca) & Antônio Francisco Fernandes: 

Segundo casamento de Antônio viúvo de Leonila (irmã de Noca), o Antônio 

do farol. Anayde ficava hospedada na casa deles em Cabedelo para exercer o magistério 

primário;  

� Maria da Conceição (Marieta) (não casou); 

� Amazile (Lili) & Antonio Teixeira de Carvalho:  

Alba (viva); 

Adete:(Ione; Ivonete)  

Argêntina: (Antônio; Arnaldo; Alcides; Alberto; Adalberto) 

Vicentina;  

� Rosa de Lima: (faleceu aos vinte e seis anos) 

� Laurinda (Nazinha) 

Laura: Raimunda (Didi) Hospedou Anayde no Recife, durante a perseguição policial; 

Zuleide; Lauriete; Zito; Gorge; Milton; Leonardo.  

� José Gonçalves da Costa Beiriz (1877 – 1927) & Maria Augusta de Azevedo  

(Pais de Anayde) 



 

 

Maria da Penha: (faleceu nova); 

Anayde da Costa Beiriz: 

Maria José (Zezita) & Dante Grissi: Ialmita Beiriz Grissi (Leonardo e Luciano) 

Helena: (não casou) 

Antônio & Maria Leopoldina: Maria da Penha & Antônio Carlos Azevedo 

Carneiro: (Antônio Carlos; José Ernesto e Ana Leopoldina); Martonio (Pierre; 

Claudia e Bruno); Antônio José & Edna (Eline; Elen e Edem) 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


