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NOVAS EXPERIÊNCIAS
DISPOSIÇÃO PARA RECEPCIONAR

   CACULÉ é um município localizado no sudo-
este da Bahia e  que tem cerca de 25 mil habitantes. 
Foi lá que nasceu Bárbara Borges, hoje licenciada em 
Letras pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e re-
cepcionista da coordenação do curso de Automação In-
dustrial do IFBA. Bárbara Borges chegou a Salvador em 
2003 para estudar e construir um padrão para a sua 
vida diferente do que tinha quando morava em Caculé. 
“Eu dei sorte e contei com ajuda de muita gente”, ava-
lia. Na lista de quem a ajudou, vem em primeiro lugar 
a madrinha Maria de Lourdes e, em seguida, a profes-
sora Alvanita Almeida que a indicou para participar de 
uma seleção  para uma vaga de estágio em um curso 
de férias do IFBA. 
Bárbara conta que não conhecia o IFBA. Aprovada, 
seguiu estagiando por dois anos no setor de Coorde-
nação de Linguagens. O estágio acabou junto com a 
conclusão do seu curso de licenciatura, em 2012, mas 
continuou trabalhando na instituição por meio de um 
contrato com uma empresa terceirizada. 
 
APRENDIZAGENS
Aos 37 anos, Bárbara Borges se divide entre o trabalho 
e a dedicação ao filho Davi Borges, 4 anos, que tem 
autismo. Davi precisa de toda a atenção da mãe, do 

pai e da avó. Essa rede 
de apoio a tem ajudado 
a manter a base para con-
tinuar na busca de con-
quistar seus objetivos na 
carreira profissional.  
“Estar no IFBA me ajuda a 
manter vivo o sonho que 
ainda tenho de fazer uma 
pós-graduação e passar 
em um concurso público” 
explica a mãe de Davi, re-
forçando que a maternida-
de a tem motivado a cres-
cer profissionalmente e que 
considera o IFBA uma refe-
rência. “Sou apaixonada 
pelo IFBA e como funcio-
nária, infelizmente, ainda 
não sou professora como 
eu gostaria”, completa. 
Enquanto essa mudança 
de status institucional está 
no campo dos projetos futu-
ros,  Bárbara Borges segue 

uma rotina de trabalho que 
requer muita atenção para 
questões  administrativas, 
verificação de sistemas, do-
cumentos e equipamentos. 
Em sua trajetória no IFBA 
só lamenta o que conside-
ra uma diferença de trata-
mento, em alguns setores 
da instituição, para quem 
é do quadro efetivo e quem 
é terceirizado como ela.
“O terceirizado está pres-
tando serviço. Não é me-
lhor e nem pior do que os 
servidores federais. Nós 
simplesmente executamos 
atividades, assim como os 
servidores”, completa. De 
acordo com ela, houve um 
episódio em que sentiu essa 
diferença com muita força. 
“Me senti desrespeitada 
pelo fato de ser terceiriza-
da, inclusive sofrendo as-

sédio moral por parte de 
alguns servidores. Isso já 
me deixou triste e com uma 
sensação de impotência”, 
acrescenta. Apesar desse 
episódio, Bárbara diz que 
o IFBA continua central em 
seus planos de futuro. 
“Vou cursar um mestrado 
profissional no instituto. Te-
nho uma boa visão sobre o 
IFBA, pois o vejo como um 
lugar de formação onde as 
pessoas têm a chance de 
reconfigurar as suas vidas”, 
avalia.  
Bárbara diz que o instituto 
é como se fosse a sua se-
gunda casa. “O IFBA para 
mim é tudo, onde me sin-
to feliz.  É um lugar onde 
encontrei amigos, pessoas 
boas, verdadeiras e que 
sempre estão dispostas a 
me ajudar”.  

FOTO: ARQUIVO PESSOAL
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FORMAÇÃO QUE ABRIU CAMINHOS
PARA O DESPERTAR DO OLHAR CRÍTICO
   COM seus 33 anos recém celebrados, a dou-
tora em química pela Universidade Federal da Bahia 
(UFBA), Bárbara Carine Pinheiro foi estudante do en-
sino médio regular do Cefet, agora IFBA. Ela se des-
pediu da instituição em 2005, mas até hoje gosta de 
relembrar momentos vividos, principalmente como es-
paço de crescimento social, político e cultural. “Estudar 
no Cefet me despertou um olhar crítico que, diante de 
minha realidade naquela época, só poderia ter sido 
possível estando lá”, diz Bárbara Carine. 
A professora que cresceu em Fazenda Grande do Re-
tiro, bairro popular de Salvador, relata que esse de-
senvolvimento foi proporcionado pelas vivências que 
teve no ambiente escolar. “Na minha rua, as pessoas 
eram pretas e eu, como era negra de pele mais clara, 
achava isso um privilégio. Mas só entendi a realidade 
quando entrei num coletivo escolar, principalmente, a 
partir da descoberta de familiaridades  e dores com-
partilhadas. Foi no Cefet que me passei a me entender 
como mulher negra”, afirma Bárbara.
Ela conta ter aprendido em sua trajetória que nem 
sempre a opinião das pessoas reproduzia a verdade. 
Na época da sua aprovação, aos 14 anos, ela foi de-
sacreditada por boa parte de seus conhecidos. Oriun-
da de família humilde, Bárbara enxergou na “farda 
azul que avistava no corpo de algumas pessoas”, um 
dos caminhos possíveis para mudança de vida e o 

acesso à universidade pú-
blica. “Lembro que nem o 
pessoal da rua, nem da 
igreja e nem do colégio 
onde fiz o fundamental 
me apoiou para tentar o 
Cefet. Todos diziam que 
não era para mim”, recor-
da a educadora que hoje 
já tem uma filha.
Ela conta que o incentivo 
que sentiu falta antes, en-
controu ao longo dos três 
anos de estudo no Institu-
to (2003 - 2005) com os 
amigos que fez – alguns 
presentes até os dias atu-
ais– como também no in-
centivo do único professor 
negro que recorda. “Pro-
fessor Lima ensinava histó-
ria e trazia recorte racial 
nas suas aulas”. Bárbara 
destaca que tem uma me-
mória afetiva muito forte 
desse período quando co-
meçou a vivenciar o senso 

de quilombismo – atuar e 
se fortalecer no coletivo.
No entanto, mesmo reco-
nhecendo toda a contri-
buição, Bárbara ressalta 
quem tem consciência das 
limitações e do racismo e 
machismo estruturais no 
ambiente do Cefet, prin-
cipalmente por se tratar 
de um período antes das 
políticas de ações afirma-
tivas de reserva de cotas 
nas instituições federais, 
sancionada em 2012. 
“Tenho plena consciência 
das ausências de profes-
sores e estudantes  negros 
e negras, assim como de 
pautas e atenções às de-
mandas geradas pelo ra-
cismo”. Ela assegura que, 
por proporcionar essas 
reflexões, o Cefet foi uma  
potência em sua vida.

“MAS SÓ ENTENDI A REALIDADE QUANDO ENTREI NUM COLETIVO 
ESCOLAR, PRINCIPALMENTE, A PARTIR DA DESCOBERTA DE FAMI-
LIARIDADES E DORES COMPARTILHADAS”
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   OS cursos de danças afro e do ventre, padaria, 
informática, aeróbica e jardinagem são algumas das 
atividades que vem preenchendo a agenda de Carme-
lita Osório desde 2012. Aposentada do IFBA, ela está 
desfrutando todos os benefícios da liberdade que seus 
71 anos lhe proporcionam, apesar desta separação ter 
sido iniciada pela dor. Vítima de uma trombose que 
lhe deixou sequelas, Carmel, apelido que ganhou no 
ambiente da instituição, teve que se aposentar antes 
do tempo programado. Ela ainda se refere com mais 
frequência à antiga nomenclatura: Cefet.  
“O Cefet era minha vida. Sofri muito para conseguir me 
acostumar a essa nova rotina, afinal, foram  mais de 20 
anos de serviços”, conta Carmelita, que ingressou na insti-
tuição como agente de portaria e, após boas avaliações 
de desempenho, passou a atuar como recepcionista. 
Natural do município de Laje, ela estava em Salva-
dor há quase uma década quando ingressou na ins-
tituição: “Aprendi muita coisa boa para minha vida 
no Cefet e sei que foi o período onde mais cresci”, 
conta a aposentada, referindo-se a relação inicia-
da em 1982, quando foi convidada pelo seu ex-pa-
trão, Raul Seixas, o pai do artista homônimo que se 
tornou uma das referências na música brasileira, a  
participar de uma seleção na então mais conhecida 
como “escola técnica”.
Mais do que aprender como trabalhar em uma nova 
função, Carmel também recorda que conheceu vá-
rias pessoas e teve experiências que mudaram sua 
vida. Por isso ainda é difícil não lembrar com sauda-
des da sua rotina no instituto. “Todo dia de domingo 
arrumava a bolsa para ir trabalhar na segunda. No 
começo da aposentadoria foi horrível; pensei até 
que teria depressão”.

REDES DE AMIZADE
Carmelita conta que continua a desfrutar do apren-
dizado e das relações adquiridas na instituição. As 

MEMÓRIAS PRECIOSAS
QUE RESISTEM À SAÍDA
DA ROTINA DE TRABALHO

FOTO: ARQUIVO PESSOAL
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amizades ainda são mui-
tas. “Sinto saudade dos 
meus colegas e da rotina 
do dia a dia”, diz. Parte 
dos laços são revividos 
nas reuniões dos sindica-
tos, quando ela encontra 
os colegas “de tempo de 
trabalho”. Hoje suas com-
panhias diárias são dois 
animais de estimação e 
o companheiro do casa-
mento de 27 anos.  
“Hoje vejo o IFBA muito 
diferente, com mais tecno-
logia e muito mais moder-
no”, conta Carmel. Mas a 
conexão com tecnologia 
sempre foi uma marca da 
instituição como ela des-
taca. “Ainda na época do 
Cefet, os professores esta-
vam sempre atentos por 
conta da grande procura 
dos estudantes da escola 
para vagas no Pólo Petro-
químico e na Telebahia”, 
relata. E a instituição cor-
respondia à expectativa. 
“Os estudantes já saíam 
com encaminhamento pa- 
ra as vagas. Eu me sinto 
feliz por ter me aposenta-
do por essa escola e com 
os frutos que adquiri a 
partir do meu trabalho”, 
completa.
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   AO falar de Genny Ayres, é importante come-
çar destacando que ela é uma quilombola maranhen-
se, doutora em estudos étnicos e africanos (Ufba) e di-
retora-geral do Ifba campus Valença. Genny entrou no 
Instituto por meio de concurso público onde enxergou 
a oportunidade de fortalecer o projeto de expansão 
desse modelo de ensino, por acreditar na educação 
escolar como parte importante do processo de trans-
formação social. “Quando eu ingressei como profis-
sional, foi necessário um tempo para entender o Ifba 
por dentro e de dentro”. 

Ao ingressar, em 2012, Genny já tinha outras expe-
riências de docência e acredita que a sociedade 

tem o Ifba como uma escola tradicional com ex-
pertise em formação de excelência. Aliada a 
isso, a imagem de instituição de referência da 
qual os estudantes saíam direto para a uni-
versidade ou para o mercado de trabalho. 
“A infraestrutura está acima de todas as es-
colas dos municípios nos quais seus campi 
estão localizados, o corpo de servidores e 
servidoras é de altíssimo nível de qualifica-
ção. Então, temos um potencial enorme para 
realizar todos os aspectos do nosso projeto 
pedagógico institucional de ensino, pesqui-
sa e extensão”, acrescenta.

ESPECIALISTA NA ARTE DE EDUCAR
PARA A TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

FOTO: IFBA
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A diretora define que 
seu engajamento na luta 
pela defesa da educa-
ção também fortalece a 
sociedade que busca a 
educação ofertada pelo 
Instituto.”Por isso, eu me 
lancei no projeto cole-
tivo de disputa pela di-
reção geral do campus 
Valença, junto com com-
panheiras e companhei-
ros valorosas e valorosos 
alinhados politicamente 
por um IFBA mais inclu-
sivo de fato”. Nesta mes-
ma linha, Genny defende 
que “a minha condição 
de docente influencia 
muito no cargo que exer-
ço hoje. Não falo isso 
com o sentido de corpo-
rativismo entre docentes, 
mas com a visão de quem 
lida diariamente com os 
sujeitos sociais que cons-

tituem o objetivo fim do 
IFBA, as e os estudantes”.
Genny também é mãe 
da jovem Bárbara Kinda 
Ayres e estar num espa-
ço permeado por jovens 
transformou a forma de se 
relacionar e entender sua 
filha. “Passar muito tempo 
com adolescentes facilitou 
minha comunicação à me-
dida que me apresentou 

o olhar desses jovens, por 
um outro lado. Na vivên-
cia, conversa, é possível 
identificar alguns projetos 
que fomentam interação 
com o corpo discente, no 
sentido de envolver esse 
público”.
Como consequência, ain-
da é possível contribuir com 
a  comunidade externa. 
“Ainda que modestamen-
te, isso possibilita trazer à 
luz novas epistemologias 
dentro desse espaço tão 
eivado de epistemicídio, 
de violências decorrentes 
do racismo estrutural e de 
colonialismos opressivos 
contra mulheres, negros, 
LGBTQI+, pobres, comuni-
dades tradicionais, indíge-
nas, enfim, todos os grupos 
socialmente vulneráveis”, 
explica Genny Ayres.

“A MINHA 
CONDIÇÃO
DE DOCENTE
INFLUENCIA 
MUITO NO
CARGO QUE
EXERÇO HOJE ”
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APRIMORAMENTO COM OLHAR
VOLTADO PARA A COLETIVIDADE

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

   DURANTE sua trajetória no IFBA, ela foi che-
fe da contabilidade, gerente de auditoria, assistente 
da diretoria, diretora adjunta de orçamento, conta-
bilidade e finanças e ainda faltam elementos para 
sintetizar a relação de Maria Aparecida Ribeiro com 
a instituição.  Aprovada por concurso, Maria Apare-
cida ingressou na instituição a partir do trabalho no 
departamento de química do Centec (Simões Filho). 
Em 1995, logo após se formar em Ciências Contá-
beis, conseguiu se transferir para o Departamento 
de Orçamento e Finanças do Cefet, no Barbalho, 
em Salvador, onde aprendeu as funções de sua for-
mação.
Na sua caminhada profissional, Maria Aparecida 
fez pós-graduação em auditoria governamental, na 
Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e educa-
ção profissional integrada à educação de jovens e 
adultos no próprio IFBA, além dos diversos cursos 
nas áreas de Orçamento, Finanças e Contabilidade, 
Ética e Idiomas. Além disso, Maria Aparecida, sem-
pre busca destacar o ambiente de respeito e amiza-
de que encontra na instituição. 
“O aprendizado foi enriquecido pelas experiências 
dos colegas que compartilharam seus conhecimen-
tos” destaca a servidora. Para ela, a boa convivên-

cia no ambiente de traba-
lho trouxe embasamento 
para a sua atuação per-
mitindo também, a par-
tir dos cursos, mais moti-
vação e aprimoramento, 
que foram essenciais para 
consolidação da boa sur-
presa que foi a nova con-
figuração do agora IFBA.   
Sobre as transições da ins-
tituição, Maria Aparecida 
define o momento como 
ímpar pois essas trans-
formações conseguem se 
conectar com mudanças 
ocorridas também além 
dos muros da instituição. 
Como um desses marcos 
importantes, ela destaca 
a eleição da professora 
Aurina Santana, uma mu-
lher negra, para dirigir o  
então Cefet de  2006 a  
2009 e que depois se tor-

nou reitora do 
instituto de  2009  
a 2014. “Esse para 
mim foi um aconteci-
mento que me deu a 
sensação de que algo 
realmente estava mudan-
do em nossa sociedade”, 
avalia. 
Maria Aparecida se defi-
ne como reservada, per-
sistente e muito observa-
dora. Aos 57 anos, ela 
também se apresenta 
como satisfeita e confian-
te quanto à sua trajetória 
no IFBA. “Isso é reflexo 
de quem leva uma vida 
tranquila, mora próximo 
ao trabalho, faz pilates e 
tem a confiança e conforto 
de há mais de cinco anos 
trabalhar com a mesma 
equipe”, acrescenta. 

“Esse para 
mim foi um 
acontecimento
que me deu
a sensação
de que algo 
realmente
estava
mudando
em nossa
sociedade”

www.f l ordedende . com.brwww.f l ordedende . com.br
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   A audácia e coragem são marcas registradas 
da juventude negra. Aos quase 19 anos, Maria Heloísa 
Costa não foge à regra e sabe impor suas convicções 
desde o que escolhe para vestir até o posicionamento 
em uma assembleia. Filha de ex-aluno do Cefet, desde 
criança conviveu, em família,  com a expectativa de 
seu ingresso na instituição.  
“Cresci num ambiente escolar que não reproduziu o 
empoderamento de meus pais. Quis alisar meus cabe-
los, dentre outras coisas”, conta Maria Heloísa. Mas 
com a entrada no IFBA o despertar para o ativismo foi 
ganhando corpo na trajetória da estudante.   
“Antes, eu enxergava o instituto como um colégio 
com educação pública de qualidade e que daria 
um norte para minha carreira ou no ensino supe-
rior”, aponta indicando o caminho como suas per-
cepções foram mudando. Maria Heloísa foi aprova-
da na segunda tentativa que fez para ingresso no 
IFBA. Conseguiu a vaga no curso de refrigeração e 
climatização industrial.
Ela conta que existem poucas mulheres nessa área e 
que é menor ainda o número de mulheres negras de 
pele mais escura. Esses dados incentivam seu posicio-
namento firme e fortalecido que ela avalia ter encon-
trado um ambiente favorável em instâncias do IFBA. 
“O ensino na instituição me possibilitou não só uma 
base teórica, mas também, social e cultural muito forte, 
fazendo refletir sobre o meu lugar como negra na so-
ciedade”. Maria Heloísa completa: “No IFBA passei a 
valorizar meu cabelo e todos os elementos importantes 
para a autoestima de uma  mulher negra”.
Maria Heloísa diz que ter entrado em uma chapa 
para disputa pela direção do grêmio estudantil no 
ano passado foi o marco referencial de sua mili-
tância. “Hoje, enquanto diretora de organização 
da gestão Avante, reconheço que os grêmios não 
trabalham apenas com pautas estudantis. Atuamos 

LIÇÕES SOBRE AS LUTAS 
DAS MULHERES NEGRAS 
ESTÃO NA PAUTA ESTUDANTIL

também no dia a dia 
dos alunos e com todas 
as demandas. Isso vem 
nos ensinando a atuar 
em equipe”, completa.
De acordo com a estu-
dante, suas novas ex-
periências no ativismo 
a tem colocado dian-
te do entendimento de 
como questões de renda 
e acesso a bens e servi-
ços podem influenciar o 
desempenho no ambien-
te escolar.  “Eu sei que 
ter família, renda, casa 
e internet pode até ser 
um privilégio diante do 
contexto social atual da 
maioria das meninas”, 
analisa.
Por isso,  Maria Heloísa 
resolveu aproveitar seu 
acesso às redes socias 
para dividir as suas ex-
periências. Ela mantém, 
no Instagram, a página 
@soiyhelo onde debate 
empoderamento, auto-
-estima, relacionamentos 
e outras pautas relacio-
nadas aos interesses das 
mulheres negras. 

“No IFBA
passei a
valorizar
meu cabelo
e todos os
elementos 
importantes 
para a
autoestima
de uma 
mulher negra”

FOTO: ARQUIVO PESSOAL
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   GEMINIANA, simpatizante do espiritismo, 
mãe de Juliana Casqueiro e um dos dez filhos de Zilda 
Socorro e Gilberto Bonfim foram as palavras utilizadas 
por Marlene Santos Socorro para se apresentar. Oriun-
da de família humilde, ela ressalta que mesmo seus 
pais sendo semi analfabetos, eles valorizaram estudos, 
desejando que as vidas dos filhos fossem diferentes. 
“Minhas irmãs mais velhas estudaram na renomada 
Escola Técnica Federal da Bahia (ETFBA) e eu sonhava 
com aquilo, também, mas infelizmente não fui aprova-
da no vestibular”, conta Marlene.
Depois de estar formada em física (Ufba), foi convi-
dada para substituir um professor da disciplina e mal 
sabia que ali iniciava sua carreira no Ifba. “Nem acre-
ditei que aquilo estava acontecendo e, aos 26 anos, 
exatamente no primeiro dia de agosto de 1986, ini-
ciei a minha carreira. Desde o início, vivi intensamen-
te a instituição”, explica sobre o período que passou 
a ministrar aulas de laboratório e teoria, no campus 
do Barbalho, como professora provisória por cerca 
de três anos. 
Décadas depois, Marlene Santos também virou refe-
rência pela luta sindical. Pela presença nos encontros, 
reuniões e articulações, e firmeza nas decisões em mo-
mentos estratégicos na luta pela democracia. “Partici-
pei intensamente das lutas pela democracia interna. 
Na minha trajetória, gosto de destacar a paralisação 
da comunidade escolar do Cefet, em 1990, que du-
rou cerca de 60 dias e marcou minha vida por con-
ta da greve de fome que fizemos”, relembra Marlene, 
referindo-se ao protesto provocado pelo resultado da 
eleição que, segundo ela, feria princípios democráti-
cos e morais. “O processo elegeu uma mulher negra 
para diretora-geral, mas o governo federal empossou 
o segundo colocado”. Na época, a escolha era feita 
a partir da lista tríplice e a greve foi encerrada com a 
renúncia do indicado.
E foram inúmeras situações de discriminação que en-
frentou, tanto na formação acadêmica quanto na atua-
ção profissional e sindical. Ao ingressar no curso de fí-
sica, em 1979, entre os 50 selecionados, eram apenas 
quatro mulheres e ela foi a única negra. “O desafio é 

TRAJETÓRIA TEM FOCO NO LEGADO 
EDUCACIONAL E POLÍTICO

ocupar qualquer posição 
numa sociedade onde o 
machismo e o racismo são 
velados e, muitas vezes, só 
nos damos conta depois 
de ser alvo”. No entanto, 
a falta de estímulo nunca 
abalou a sindicalista que, 
atualmente, é coordena-
dora pela quarta vez, da 
seção Bahia do Sindica-
to Nacional dos Servido-
res Federais da Educação 
Básica, Profissional e Tec-
nológica (Sinasefe) e in-
tegra a diretoria nacional 
da entidade, ocupando 
as pastas de educação e 
cultura.
Quanto ao IFBA, ela con-
tinua no departamento de 
física e atua na licenciatu-
ra e cursos superiores, mas 
destaca o trabalho de for-
mação da modalidade vol-
tada para jovens e adultos 
(Proeja) por mais de uma 
década. “Tem estudante 
do Proeja que cursa o en-
sino superior no IFBA”, diz 
a professora, pontuando 
que a vida intensa institu-
cional reúne alegrias, ho-
menagens, como também 
algumas mágoas, e cita 
como exemplo, responder 
processo administrativo 
disciplinar ou ter alguns 
desafetos por conta do seu 
posicionamento político.

FOTO: ARQUIVO PESSOAL
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APRIMORAMENTO COM OLHAR
VOLTADO PARA A COLETIVIDADE
   ALUNA do mestrado em educação profis-
sional no IFBA, desde 2018, Priscila Uzeda pesqui-
sa o destino dos egressos do Instituto. “A pesquisa 
parte da minha inquietação quanto ao destino dos 
formados, principalmente dos estudantes negros e 
cotistas da instituição” explica Priscila, que também 
pensa no mapeamento como forma de contribuição 
para a implementação de políticas públicas.
Mas sua trajetória no IFBA iniciou como estagiária 
no departamento pedagógico e de assistência ao 
estudante (2011 a 2013). Ela confessa que, antes 
disso, não conhecia a instituição, mas ouvia relatos 
da “ famosa escola técnica de excelente ensino”.
Jovem de 35 anos nasceu no Subúrbio Ferroviário 
de Salvador e é a primogênita de quatro filhas. Ela 
relembra que, por conta das dificuldades financei-
ras, todos na família trabalham desde cedo, prin-
cipalmente, depois do falecimento do seu pai em 
2006. Com isso, Priscila aprendeu a conciliar o seu 
crescimento acadêmico com  o sustento da sua famí-
lia e lembra da dificuldade de compreensão de seus 
parentes por sua total dedicação aos estudos. 
Durante a faculdade e estágio no IFBA, Priscila traba-
lhou para ajudar em casa e pagar a graduação. “O 
estágio foi decisivo para minha vida. Fui muito bem 

recebida e acolhida, era 
sempre incentivada em 
continuar os estudos”, 
ela complementa ainda 
que “as diferentes reali-
dades sociais dos alunos 
do IFBA me incentivaram 
a entrar no curso de in-
trodução ao Marxismo 
(Ufba) e foi nessa con-
juntura que passei a ver 
a educação de forma crí-
tica profunda e transfor-
madora”, diz a estudante 
que acabou optando por 
trocar a instituição priva-
da pela Universidade do 
Estado da Bahia (Uneb).  
No período do estágio, 
ela também teve contato 
com alunos que tinham 
trajetória parecida com a 
sua, criando esperanças 
de dias melhores. Talvez 
por isso, Priscila iniciou 

preparação para concur-
so e, em 2015, retornou 
ao Instituto como servido-
ra no cargo de assistente 
de alunos. “Recordo-me 
que quando estudava 
para o concurso estava 
desempregada e minha 
mãe, que apenas foi alfa-
betizada, não via muito 
sentido em tanta dedica-
ção. Sendo compreensí-
vel, pois por nossa vida 
difícil, ela ansiava por 
respostas mais imediatas 
de mudança da nossa re-
alidade”, explica Priscila 
Uzeda.
E a aprovação foi um pri-
meiro passo para saírem 
da situação de vulnera-
bilidade, uma conquista 
de toda a família. “Como 
mulher negra, estagiar 
no IFBA e voltar como 

servidora pública foi re-
volucionário e transfor-
mador em minha vida”. 
O segundo passo foi sua 
formatura em pedago-
gia em 2017. “Da famí-
lia da minha mãe, fui a 
primeira a ingressar, me 
formar na universidade e 
a única a fazer mestra-
do”, conta. 
No IFBA, ela acompanha 
e orienta os estudantes 
buscando melhorar os 
processos pedagógicos. 
“Estarei sempre disponí-
vel a defender e traba-
lhar por essa grande ins-
tituição de ensino, que 
possui uma comunidade 
bela e admirável pela sua 
grandeza e diversidade”, 
afirma Priscila Uzeda. 

 “Da família da minha mãe, fui 
a primeira a ingressar, me for-
mar na universidade e a única 
a fazer mestrado”

FOTO: ARQUIVO PESSOAL
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HISTÓRIAS DA ARTE DE SABER
COMPARTILHAR CONQUISTAS
   “MINHA vida mudou quando entrei no IFBA”. 
É assim que Rita de Cácia Araújo, 52 anos, também 
conhecida como Ritinha, sintetiza sua relação com a 
instituição. Profissional  terceirizada da área de servi-
ços gerais há sete anos, ela credita ao contato com o 
campus de Simões Filho, onde atua, as muitas transfor-
mações que ocorreram em sua trajetória e que apon-
ta como extensivas a sua família. Rita de Cácia apro-
veitou, por exemplo, a proximidade com o ambiente 
educacional para estudar. “Eu vim trabalhar e pude 
crescer”, diz. Em 2009 concluiu um curso de primeiros 
socorros e no ano passado o de cuidadora de idosos. 
Além disso, Rita também tem participado de outras 
ações voltadas para a formação como o I e II Encontro 
de Mulheres do Sindicato Nacional dos Servidores Fe-
derais da Educação Básica Profissional (Sinasefe). O 
primeiro evento ocorreu na capital baiana e o segun-
do em Brasília.  
“Falo que a participação nestes encontros foi um triun-
fo em minha vida”, ressalta Rita. De acordo com ela es-
sas atividades foram deixando o seu olhar mais atento 
para as pautas e demandas de gênero e raça. Ela cre-
dita boa parte desses avanços a outras duas mulheres: 
a atual reitora Luzia Mota e a professora Camila Felix.
Segundo Rita, hoje, ela tem uma nova forma de se ver 

como mulher e de como 
se inserir no mercado de 
trabalho. “Fiquei mais for-
te para me defender e 
me posicionar” diz Rita, 
destacando seu novo po-
sicionamento diante das 
situações de machismo e 
racismo. Essas experiên-
cias repercutiram de uma 
forma tão especial,que Ri-
tinha decidiu que faria o 
mesmo com as mulheres 
ao seu redor.

“A gente merece vencer e 
quando a gente luta jun-
ta, a gente vence juntas”, 
acrescenta. Rita tem cinco 
filhos e relata que estar no 
IFBA despertou o interes-
se de suas duas filhas por 
cursos oferecidos na insti-
tuição. A caçula, Rosila-
ne Araújo, 21 anos,  fez 
o curso de manicure e a 
mais velha, Rosane Araú-
jo, 32 anos,  cursou libras. 
No IFBA, Rita de Cácia 
atua em uma equipe for-
mada por oito pessoas e 
composta por uma maio-
ria de mulheres. Esse é es-
paço que apesar de ser 
simbólico, também lhe 
permite praticar a sorori-
dade que vem experimen-
tando nos últimos anos e 
que reformulou a sua vida. 

“Fiquei mais 
forte para
me defender
e me posi-
cionar”

FOTO: ARQUIVO PESSOAL
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TRAJETÓRIA PESSOAL É ESTÍMULO 
COM EFEITO MULTIPLICADOR
   WANESKA Cunha é doutora em Ciências So-
ciais pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), desde 
2018, e de pronto, pontua que a educação é parte da 
sua vida. Filha de pedagoga, ela e as suas três irmãs, 
desde sempre, tiveram contato com ambiente escolar, 
principalmente, pela mãe ter atuado como diretora de 
escola. 
Mas foi em 2012 que a sua vida se cruzou com o IFBA, 
quando foi lecionar sociologia no campus de Feira de 
Santana. “Minha maior função como docente é con-
tribuir para a formação de cidadãos histórico-crítico 
seja através do ensino, da pesquisa ou dos projetos 
de extensão”, diz a professora explicando que, com o 
passar do tempo, pode confirmar que são maiores as 
transformações sociais, políticas ou afetivas, se pas-
sam pelo caminho da educação.
Isso fomentou na professora o princípio de fazer do co-

nhecimento uma ferramen-
ta de mudança de vidas e 
de um mundo mais huma-
no. Formada em Ciências 
Sociais (Ufba), em 2003, 
Waneska começou a le-
cionar em escolas particu-
lares, em seguida, no ensi-
no superior. Mas é o ano 
de 2012 o “seu divisor de 
águas” na vida acadêmi-
ca e afetiva com a educa-
ção, pois além de ingressar 
como docente do Instituto, 
iniciou o doutorado. 
Sua vida ainda conta com 
outras memórias relacio-

nadas ao Instituto. “Ainda 
como Cefet, tive a experi-
ência de ver minha irmã 
estudar na famosa “esco-
la técnica” e o poder des-
te espaço educativo sobre 
a vida das pessoas”, pon-
tua Wanesca, destacan-
do a importância do en-
sino de qualidade como 
o caminho de acesso de 
possibilidades reais de 
mudanças na vida da po-
pulação negra. 
Para ela, sendo mulher ne-
gra e nascida no Subúrbio 
Ferroviário de Salvador, 

trabalhar nessa instituição 
mostra que apesar das ad-
versidades, o IFBA repre-
senta uma política pública 
de educação afirmativa e 
inclusiva que deu certo. “Ao 
possibilitar que estudantes 
negros de famílias de baixa 
renda possam ter acesso a 
uma educação de qualida-
de, possibilita a inserção 
no mercado de trabalho e 
em carreiras acadêmicas 
com chances reais de reali-
zação de sonhos”.

 “Ainda como 
Cefet, tive a 
experiência 
de ver minha 
irmã estudar 
na famosa 
“escola técnica” 
e o poder
deste espaço 
educativo
sobre a vida 
das pessoas”
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