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• Noemy da Silveira Rudolfer (ex-ocupante da Cad. 2) é destacada
na memorável saga das pioneiras do Brasil na obra de Hebe C.

Boa-Viagem A. Costa
Aidyl M. de Queiroz Pérez-Ramos1

(Cad.30)
Universidade de São Paulo

A profissional supracitada, educadora e estudiosa de História, autora da
obra Elas. As Pioneiras do Brasil. A memorável saga dessas mulheres. (2005),
publicada pela Editora SCORTECCI, apresenta sessenta biografias de saudosas
mulheres brasileiras célebres, rigorosamente selecionadas. Derivaram de estudos
fundamentados em importantes fontes historiográficas.

A autora se refere em sua obra ao empenho decisivo dessas destacadas
brasileiras que, vencendo preconceitos contra a participação da mulher nas
diversas áreas de nossa cultura, contribuíram decididamente para o
desenvolvimento do País. Assim se expressa:

Nos primórdios da Historia do Brasil não se tinha por costume registrar as
atividades exercidas pelas mulheres. Vivendo a mercê do sexo masculino,
consideradas cidadãs de segunda classe tinham como função servir ao homem,
gerar, parir e criar os filhos. A elas era negada a educação, a escolha de seu
companheiro de vida, a exercer uma profissão a não ser que o marido a
autorizasse expressamente.

Muitas vezes, anonimamente, elas exerciam atividades para as quais não
tinham sido designadas e se saíram muito bem. Foi assim com as capitoas que
não só administravam capitanias como também as faziam florescer. É o caso da
índia recém-alfabetizada e catequizada que invocou os direitos humanos em
defesa de seu povo. Freiras que exerceram suas funções e uma delas tornou-
se o símbolo da resistência ao jugo português. Cristãs-novas que sofreram
com a intolerância da Inquisição por causa de suas atividades domésticas
identificadoras de suas raízes religiosas. Ex-escrava que com determinação,
foi capaz de se impor numa sociedade branca. Escritoras que surgem e, uma
delas, como Bárbara Heliodora,  poeta sensível, também se envolve no
movimento da Inconfidência (...)

O século XIX, traz, logo de início,  fatos novos que permitiram a mulher
alargar seu campo de ação: a chegada da Corte Portuguesa ao Brasil, o advento
da imprensa e a primeira Constituição Brasileira que estende o direito de
educação às mulheres. As escritoras vêem na imprensa possibilidades de expor
suas idéias. Usando pseudônimos elas se multiplicam e se impõem. São poetas,
cronistas, romancistas, jornalistas, teatrólogas... Passam a opinar sobre a
política, as questões sociais e despertam grandes polêmicas. Afinal, eram
atitudes que “não ficavam bem para uma mulher”. Nísia Floresta, aos 22 anos,
reivindica mais direitos para as mulheres dando início à luta feminista e ainda
se destaca como educadora.

1 Professor Titular do Programa de pós-graduação em Psicologia (Àrea de Concentração:
Psicologia Clínica) do IPUSP. Endereço para correspondência: R. Pelágio Lobo, 107, CEP
05009-020, São Paulo, SP. Tel/Fax: (11) 3675-8889. E-mail: juanaidyl@uol.com.br
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E as nossas guerreiras? Como não lembrar a coragem de Maria Quitéria,
Anita Garibaldi e Luiza Mahin?

Tivemos uma Imperatriz brilhante e uma regente esclarecida.
As educadoras se multiplicaram a ponto dessa profissão, inicialmente

masculina, tornar-se preponderantemente feminina.
Na área da saúde a primeira mulher a se destacar foi Ana Néri, a enfermeira

“Mãe dos brasileiros” na Guerra do Paraguai. Com a Reforma Leôncio de
Carvalho as mulheres ganharam o direito ao curso superior. Estudantes de
Medicina do sexo feminino enfrentaram a resistência dos colegas e o Brasil
ganhou, de norte a sul, jovens médicas.

Nos cursos de direito as primeiras jovens advogadas tiveram mais dificuldade
de aceitação. Não foi resistência dos clientes e, por incrível que pareça, foi da
própria classe que não respeitou nem o simples brocardo jurídico: “dar a cada
um o que é seu”. Só no século XX as mulheres foram aceitas no Instituto dos
Advogados Brasileiros.

Até uma financista, Eufrásia Teixeira Leite, sinhá moça de Vassouras, brilhou
na Bolsa de Valores de Paris.

E o talento musical de Chiquinha Gonzaga? Foi capaz de lutar contra todos
os preconceitos em defesa de sua arte!

A mulher brasileira chega ao século XX disposta a continuar, cada vez mais
a alargar o seu espaço. Não se cinge a campos específicos de atuação, pois
sua versatilidade é significativa. Luta para garantir seu direito ao voto, de ser
eleita, para mudar artigos do Código Civil que, logo ao nascer, surgiu eivado de
preconceitos... As primeiras deputadas, Carlota Pereira de Queiroz e Bertha
Maria Lutz são belos exemplos da polivalência dessas mulheres: a primeira,
educadora, médica e política e a segunda, cientista, advogada e política.

As escritoras ganham mais força e conseguem quebrar um tabu na Academia
Brasileira de Letras: Raquel de Queiroz é a primeira mulher a vestir o cobiçado
fardão! Mais tarde outra mulher, Nélida Pinõn, assume a presidência dessa
entidade. O jornalismo passa a ter uma colaboração mais efetiva  das mulheres
e a primeira repórter, Eugênia Álvaro Moreyra, entra triunfalmente nesse reduto
masculino.

Nas artes as mulheres brilham no século XX. Na pintura, escultura, caricatura,
dança, arte cênica, música elas se impõem, não só no Brasil como também no
exterior. Quem duvida do sucesso de Georgina Albuquerque, Tarsila do Amaral,
Anita Malfatti, Maria Martins, Nair de Tefé, Eros Volusia, Dulcina de Moraes,
Bidu Sayão e Guiomar Novaes?

As pioneiras na aviação – Thereza, Anésia e Ada – foram simplesmente
maravilhosas!

No campo assistencial as figuras de Pérola Byington, Carmen Prudente,
Nise da Silveira e Irmã Dulce foram muito significativas. Com objetivos claros e
especial capacidade de trabalho,  prestaram enorme serviço ao buscar solução
para o problema da mortalidade infantil, (...). Criaram hospitais, creches, ateliês
de pintura, Museu do Inconsciente valendo-se sempre de uma criatividade
invejável aliada a uma grande capacidade administrativa.

Como cientistas pudemos contar com o brilho de Johanna Doberheim
(bioquímica), e Bertha Lutz ( bióloga) e  Noemy  da Silveira  Rudolfer
(psicóloga), entre outras.
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Nessa diversidade de valores humanos do sexo feminino, encontra-se a
Profª. Noemy ( 08/08/1902 -  16/12/1980) considerada pela autora dessa obra,
como eminente cientista, ao que complementamos com as significativas funções
docentes e de psicanalista, de reconhecido prestígio profissional e social.
Podemos afirmar que a excelência de seu desempenho como pesquisadora,
educadora e psicoterapeuta, destacando-se também como brilhante
conferencista, deve-se principalmente à sua determinação e empenho para atingir
novos progressos, consubstanciados por altas habilidades cognitivas e verbais,
expressiva capacidade didática, enriquecidas por uma atitude cordial e humana.
Depoimentos pessoais da autora da obra em referência e também da relatora
deste texto que foi sua aluna, confirmam tais qualidades. Deixou um legado de
continuadores de suas idéias, conhecimentos, e de qualidades pessoais, entre
os quais se citam proeminentes profissionais da Psicologia em  diversas áreas;
educadores, pesquisadores, psicanalistas e outros mais, tanto no Brasil como
no exterior, onde também transmitiu o seu saber.

Um aspecto de importância, citado pela autora da obra em referência, na
vida dessa personalidade, provavelmente responsável pelo desenrolar do êxito
profissional e científico, foi, sobretudo, a mentalidade aberta e esclarecida de
seus pais que, diferenciando-se dos costumes da época (início do século XX)
em relação às limitações do papel da mulher no contexto social, empenharam-
se para que suas filhas tivessem uma formação profissional apropriada. Motivada
por esse estímulo familiar, a Profª. Noemy, assim conhecida, precocemente,
aos 16 anos de idade (1918), obtém o título de “Professor do Ensino Primário”
na tradicional Escola Normal Padre Anchieta, cujos estudos constituíram-se em
expressivo interesse pela Psicologia Educacional, área central da própria
formação acadêmica.

Lecionou inicialmente no “ensino primário” e, posteriormente, nas “escolas
normais”, onde foi Assistente de Lourenço Filho, figura incontestável no seu
desenvolvimento profissional, por ela muitas vezes comentado. Agraciada com
bolsa de estudos para os Estados Unidos, prática pouco freqüente para as
mulheres na época, teve a oportunidade de lá estudar em universidade de renome
e de ser aluna de grandes líderes da Psicologia . Em seguida, põe à prova suas
habilidades intelectuais, traduzindo para o português importantes obras desses
seus mestres, de forma a facilitar aos estudiosos brasileiros, livros em vernáculo,
tão carentes na época. Iniciava dessa forma, o preenchimento da lacuna existente
na literatura especializada em Psicologia na língua portuguesa.

De volta ao Brasil, em 1931, começa efetivamente o trabalho profissional,
chefiando serviços e laboratórios de Psicologia e posteriormente no exercício
da  docência em nível universitário. Inicia nesse período, suas pesquisas,
publicações e formação de discípulos, realizações que efetua ao longo de toda
a vida. Realizou concurso de provas e títulos para provimento efetivo da Cátedra
de Psicologia Educacional do Instituto de Educação, instituição complementar
da Universidade de São Paulo, sendo posteriormente transferida para a então
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Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Sua tese referente à evolução da
Psicologia Educacional à luz da Psicologia Moderna, refundida e aprimorada é
publicada, inicialmente em 1938 e em segunda edição, 1961. Livro de grande
projeção em sua época e posteriormente em vigência até na atualidade.

Como Catedrática da citada Faculdade, onde atuou durante 16 anos,
embora com vários afastamentos, promove significativos progressos ao saber
psicológico e administra conhecimentos atualizados e de importância para
formação de seus alunos.. Devido à expressiva facilidade didática consegue
atrair uma plêiade de alunos, aos quais transmite contextos teóricos de diferentes
abordagens, métodos específicos, entre outros aspectos importantes da ciência
psicológica, como também proporciona prática em pesquisas, até em sua própria
casa.

Consegue mudar os rumos das investigações de natureza psicológica
entre nós, então dirigidas principalmente à Psicofisiologia, norteando-os para as
áreas de maior interesse educacional: aferição de instrumentos psicológicos
para o nosso meio, estudo do perfil do alunado, entre outros temas assemelhados.

Durante um bom tempo da atuação como Catedrática de Psicologia
Educacional, manteve contato freqüentes e intercâmbios de conhecimentos com
os especialistas da Missão Cultural Francesa, contratados para colaborar na
criação da citada Faculdade, além de Catedráticos brasileiros, hoje
reconhecidamente consagrados, que compunham a Congregação. A única mulher
Catedrática em meio a uma plêiade de homens de alta cultura, era a Profª. Noemy

Sua atuação não se limitou apenas a Universidade de São Paulo, mas se
estende a outras regiões do País, como também do exterior. Nos anos cinqüenta,
dirigiu serviços de orientação educacional junto ao ISOP (Instituto de Seleção e
Orientação Profissional) da Fundação Getúlio Vargas e de outras importantes
instituições de ensino no Rio de Janeiro. Nessa cidade, contribuiu efetivamente
para o desenvolvimento da psicanálise, bem seja na qualidade de analista
pessoal, como  na de Analista Didata formando vários seguidores nessa área,
talvez os primeiros do País.

No exterior, durante alguns anos na década dos 40, aceitou convites para
missões culturais do Ministério de Relações Exteriores em vários países da
América Latina, estabelecendo também contatos pessoais  com grandes líderes
da ciência psicológica em visita a diversos países da Europa.

Ao aposentar-se, prematuramente, isto é, aos 52 anos de idade, continua
ativa como sempre, proferindo conferências e ministrando cursos de extensão
universitária em instituições brasileiras, como também escrevendo artigos em
revistas especializadas. Assim sendo o seu legado de produção científica
completa um total de 200 publicações. Temos que acrescentar que um pouco
antes de seu falecimento, ainda participa, em 1980, da fundação desta Academia,
sendo eleita por unanimidade, para a Cadeira nº 2, hoje ocupada por Zilda Augusta
Anselmo.
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Na condição de mulher, vivendo em uma época em que, especialmente
nos anos de sua maior produção profissional, era proporcionada aos homens a
primazia no desenvolvimento intelectual, social e político, consegue desenvolver-
se expressivamente no campo da Psicologia no Brasil e em outros países. Foi
homenageada, recebendo títulos, medalhas e outras distinções honoríficas do
Governo Brasileiro, da categoria dos psicólogos do Estado de São Paulo, e
também da Universidade Nacional do Paraguai, onde desempenhou funções
docentes. Homenagens póstumas se concretizaram como a destinação do seu
nome para uma escola do Ensino Fudamental: Escola Noemy da Silveira Rudolfer,
situada na rua Pitangueiras, n° 20, Carapicuiba, São Paulo. Um acontecimento
para a posteridade.

O dinamismo e habilidade intelectuais aliados à simpatia junto com o apoio
familiar que recebera inicialmente em sua vida, por certo, constituíram importantes
facilitadores que a mobilizaram para penetrar, com êxito, em um ambiente
acadêmico prioritariamente masculino. Consideramos também que no percurso
de sua formação profissional, de realizações científicas e de docência, o apoio
que lhe prestaram determinados educadores e cientistas do outro sexo
proeminente.

Apesar dos seus êxitos, nem tudo lhe foram “flores” em sua vida
profissional, ficando em aberto a seguinte questão:

Por que ocupando o importante cargo de Catedrática de Psicologia
Educacional e provavelmente bem aceita em um renomado contexto universitário,
com o qual parecia identificar-se plenamente, a Profª. Noemy dele se afastava
por longos períodos e também daquele se aposentou prematuramente? Não
haveria por traz dessas realizações exitosas um fundo preconceituoso contra a
“mulher intelectual” e ainda casada e posteriormente viúva, como foi a Profª.
Noemy? Deveria ela ocupar-se dos afazeres domésticos de sua casa e não
dessas “intelectualidades” como era habitual na época?

Ou, por outro lado, teria sido a característica de sua personalidade dinâmica,
ativa e empreendedora que a levaria a se ausentar da Cátedra que tanto
dignificou, para aceitar os desafios de várias outras elevadas funções e missões
no País e no estrangeiro, às quais emprestou igualmente o brilho de sua
inteligência e dos seus conhecimentos, independentemente e acima de qualquer
preconceito relativamente à atuação da mulher na sociedade de sua época?

 Seguindo esse ou o outro raciocínio foi oportuno para o desenvolvimento
da Psicologia, que seu sucessor na memorável Cátedra de Psicologia
Educacional foi um eminente professor, psicólogo e do sexo masculino, Arrigo
Leonardo Angelini. Poder-se-ia até admitir que tais circunstâncias tenham
favorecido o desenvolvimento tão abrangente em que se encontra a Psicologia
na atualidade em nosso País.
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