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este livro, a autora relata, com propriedade, o percurso profissional feminino
no campo da educação no Estado de São
Paulo, desde fins do século XIX. Saindo do
lar onde se esperava que fossem esposas
devotadas e mães extremosas, as mulheres
ousaram estudar e ingressar no campo profissional como professoras primárias. Ainda que a atividade docente da mulher fosse
vista como uma continuação de suas lides
maternas e, por isso mesmo aceita, o magistério primário constituiu uma das grandes oportunidades de inserção (a outra seria a enfermagem) da mulher de classe
média no mercado de trabalho.

A história relatada pela autora não é apenas factual. É também interpretativa. Para
tanto, utilizou como fontes de pesquisa a
imprensa periódica educacional feminina,
do fim do século XIX até os anos 30, e entrevistou, longamente, três professoras primárias que lecionaram nos anos 40 e 50
deste século.
Concluindo, a autora exorta seus leitores, entre os quais figuram, certamente,
atuais e futuras professoras, a manterem
sempre acesa a chama da paixão pelo possível. Entende que educar um ser humano
é uma tarefa difícil que exige vontade e força interior. No momento em que o quadro
educacional brasileiro é tão desolador, em
que a profissão docente é tão desvalorizada,
faz bem ouvir uma voz que clama pela dignidade profissional do professor e contribui,
de alguma forma, para recriar a esperança.
Ester Buffa
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"Me siento incapaz de revelar mi propia vida, queria que
alguien me Ia revelara. Mi vida no es Io que he hecho, Io
que he sido, sino aquello que no he podido dejar de ser."
Maria Zambrano, 1971.

A minha mãe Dulce,
uma saudade que embala meus dias.
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