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Resumo: Ao observar o contexto atual da educação brasileira, é perceptível a 

forte presença feminina nesse campo de atuação. A mulher como educadora, 

principalmente nas séries iniciais passou a ser protagonista, depois de uma 

longa trajetória de lutas e reivindicações pelo seu espaço no mercado de 

trabalho. O ato de educar seus filhos em casa como cuidadora e ‘rainha do lar’, 

foi um dos motivos precursores para que a mulher assumisse esse papel, 

diante de uma sociedade que definia o ofício do homem como chefe da família 

e o ofício da mulher submissa, que cuidava da casa e da educação dos filhos. 

Partindo desse contexto, este trabalho levanta o seguinte questionamento: 

como se deu o processo do protagonismo feminino na educação brasileira e a 

inserção das mulheres da minha família nessa área de atuação? Com base 

neste problema, esta pesquisa busca informações dentro do contexto da 

história da educação brasileira, mais especificamente a partir da década de 20, 

ao observar o processo de industrialização que ocorreu no país e a 

necessidade de se ter profissionais para desempenhar o papel de educador 

(a), já que o contexto da educação nesse período também avançou. E a partir 

disso entender como as mulheres se tornaram as principais personagens 

desse universo. Pretendo investigar o protagonismo feminino na educação da 

Região Sisaleira do Estado da Bahia, a partir do meu histórico familiar, que 

contempla três gerações de mulheres educadoras. Partindo desse ponto 

pretendo estudar a atuação das mulheres no contexto geral da Educação 

brasileira e descrever o protagonismo feminino das mulheres da minha família, 

residentes da região Sisaleira do Estado da Bahia. Quanto à finalidade, será 

uma pesquisa básica pura que consiste em um estudo totalmente teórico sem 

intervenção, será de punho qualitativo, pois os resultados obtidos serão 

interpretados de maneira subjetiva com o objetivo de descrever o objeto em 

estudo. Os procedimentos para coleta de informações serão feitas através de 

pesquisas bibliográficas, pesquisa de campo e entrevistas. Os resultados deste 
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trabalho serão obtidos posteriormente conforme os dados forem coletados, pois 

se trata de uma pesquisa em andamento. 
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