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APRESENTAÇÃO

Olá! O presente livro é resultante do trabalho coletivo de mulhe-
res com as mais variadas formações. A ideia de escrever este livro 
surgiu na sala dos professores do IFSC-SJ. A professora de Artes 
trouxe suas ideias e, após ouví-las, a professora de História achou 
que estas ideias resultariam num bom projeto de pesquisa. Ra-
biscaram os objetivos, delinearam a metodologia e projetaram os 
resultados. Por sorte, tiveram a aprovação do projeto e iniciaram 
as atividades. Contaram com o apoio de uma bolsista e de uma 
aluna voluntária. 

A primeira parte do projeto era encontrar e definir quem seriam as 
10 mulheres que contribuíram com o município de São José. Para 
tanto, conversaram com associações culturais, com personalida-
des políticas e com instituições de ensino. Mas como definir apenas 
10? Muitos nomes foram ouvidos, muitas histórias interessantes 
foram encontradas. Mas precisavam definir. Assim, escolheram os 
critérios de seleção e conseguiram estabelecer os 10 nomes. Agora 
precisavam dar vida a eles.

Para construir a biografia, percorreram caminhos diversos. Para 
algumas escolhidas, apoiaram-se na pesquisa documental. Para 
outras, a história oral, método de pesquisa dificultado pelo distan-
ciamento social e protocolos sanitários trazidos pela pandemia. 
Por fim, tinham horas de diálogos. Era necessário traduzir em 300 
palavras todas as vivências e as memórias de cada uma dessas 
mulheres. Por meio da escrita coletiva, as quatro mulheres res-
ponsáveis pelo projeto escreveram os textos presentes neste livro.    

Mas só palavras não seriam suficientes para expressar e caracte-
rizar a trajetória dessas 10 mulheres. Era preciso falar por meio de 
imagens. Para isso, o grupo precisou crescer. Foi criada uma ofici-

Pelo desejo de ampliar o acesso às histórias aqui compartilha-
das, a equipe da pesquisa criou a versão impressa, a versão digi-
tal, um podcast e um suplemento para ações educativas ao final 
da versão digital. Todos eles estão com livre uso e reprodução, 
desde que citadas as fontes e para usos não comerciais.

A versão digital está disponível na página da wikipedia do IFSC 
São José na aba de projetos da cultura geral. Acessível no ende-
reço eletrônico  https://bit.ly/3qZFLEa.

O podcast está disponível online na Rádio IFSC São José, na 
plataforma de streaming Spotify.

Abaixo dos nomes das mulheres, existem frases das próprias 
mulheres, transcritas das entrevistas realizadas ou de arquivos/ 
documentos.
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na de ilustradoras para que 10 mulheres voluntárias elaborassem 
as ilustrações em três encontros. Todavia, estes três encontros vi-
raram mais de seis semanas de debates e criação. Cada ilustrado-
ra tinha uma aspiração ao participar da oficina e uma caminhada 
distinta no mundo das artes. Isso poderia ser um problema. Con-
tudo, isso só contribuiu para o trabalho ganhar maiores contornos 
e cores.

Com o material concluído e o auxílio profissional, o livro foi confec-
cionado. E agora está pronto para você apreciar e se deliciar com 
as histórias de mulheres reais e cheias de vida. Com mulheres que, 
como você, tem a bela vista dos casarões do centro histórico, que 
estudaram e/ou trabalharam na sua escola e que, como você, tem 
por São José um grande carinho. 

Talvez você se pergunte o porquê de serem histórias só de mulhe-
res. A escolha foi feita por entender que estamos muito distantes 
de uma sociedade baseada em igualdade de gênero, bem como 
por ser imprescindível contribuir no empoderamento de meninas 
e mulheres para que assumam o protagonismo de suas vidas. As-
sim, a escrita da biografia dessas 10 mulheres vai ao encontro des-
sas premissas.

Aproveitem a leitura e, se der, pensem em outras mulheres que 
contribuíram com a sua cidade, seu bairro e sua vida. Abraços.

8 Alcina Júlia da Conceição

10 Anna Orlandina Ramos Maciel

12 Aparecida Maria da Silva

14 Débora Rosa

16 Ivonilda Maria Xavier da Silva

18 Jane Maria de Souza Philippi

20 Maria Ana Raimundo

22 Marina Dante

24 Marla Sacco Martin

26 Marta Maria de Medeiros 

32 SUPLEMENTO PARA AÇÕES EDUCATIVAS
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“A minha bisavó veio da África com a minha vó pra ser vendida pra cá.  
O meu pai era português, a minha mãe era filha de escravos [1]”

A história de Alcina retrata a história de muitas mulheres e entrelaça-se com a 
história do Brasil. Ela nasceu em São José e viveu sua infância cozinhando, la-
vando roupa e trabalhando em casa de particulares, atividades vivenciadas por 
muitas meninas pobres na época. 

Sua avó e bisavó vieram forçadamente da África para o Brasil para serem vendidas 
como escravas. O pai de Alcina era português e sua mãe era negra. Alcina pou-
co pode estudar. Estudou apenas dois anos, pois sua mãe decidiu que ela e seus  
irmãos deveriam ajudar no sustento da família. Foi lavadeira, cozinheira e babá [2]. 

Os bailes eram a diversão da juventude. De nem todos os bailes Alcina podia  
participar, pois alguns não permitiam negros. Mas frequentava um baile atrás da 
igreja, à luz do lampião, aceso com querosene. Juntavam o violão e o cavaquinho 
e pronto, o baile estava formado.

Casou-se e teve seis filhos, vinte e um netos, quarenta e sete bisnetos e dezessete 
tataranetos e criou muitos filhos do coração.

É reconhecida em São José como a última lavadeira do Beco da Carioca, onde 
trabalhava com outras mulheres, pois era um dos ofícios possíveis para elas na 
época. Enquanto lavava as roupas das pessoas da região na bica, seus filhos fi-
cavam ao redor, brincando e curtindo a infância. 

Quando Alcina, ou dona Baí como é conhecida, fez 100 anos, a cidade de São José 
homenageou a ilustre lavadeira com uma grande festa, incluindo a entrega do 
Beco da Carioca revitalizado e uma missa na igreja do Senhor do Bonfim com 
apresentação do coral Cidade de São José. Na ocasião, ela expressou sua alegria 
com as homenagens e disse “Sinto muito saudade daquele tempo, quando eu 
encontrava as outras lavadeiras e podíamos dividir nossas histórias. Sinto uma 
alegria muito grande, uma emoção forte no coração em saber que as pessoas 
podem viver o Beco da Carioca de novo e serem felizes aqui assim como eu fui e 
como as minhas memórias também são [3]”.

Dona Baí
ALCINA JÚLIA DA CONCEIÇÃO  •  27/02/1918
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Ainda criança, Anna veio morar com os pais em uma chácara ao lado do Con-
vento dos Padres Franciscanos, no centro de São José. Em 1921, Anna tornou-se 
professora pela Escola Normal Catarinense em Florianópolis, onde estudou e se 
formou junto com Antonieta de Barros, quem admirava muito.

Em 1922, foi nomeada como regente da Escola Mista do Campo de Demonstra-
ção em São Pedro de Alcântara, que foi construída para atender a comunidade 
alemã do local. Depois, em 1930, foi uma das seis primeiras professoras do Grupo 
Escolar Francisco Tolentino, em São José. A jovem Anna transformou por meio 
das letras a vida de muitas crianças.

Anna casou-se e teve 07 filhos. Ela e sua família, em 1945, foram morar no 
centro histórico de São José e sua casa era o ponto de encontro de familiares 
após as missas de domingo. Quando a Igreja foi roubada, Anna decidiu doar um 
cálice e uma patena de ouro, os quais são usados até hoje na consagração do 
pão e do vinho.

Anna aposentou-se de seu ofício em 1948. Mas sempre permaneceu interessada 
em saber e exercer sua cidadania. Era muito curiosa e adorava saber o que estava 
acontecendo no mundo. Gostava de participar dos processos eleitorais.

Em homenagem póstuma a ela, uma professora muito considerada pelos mu-
nícipes, a Câmara de São José, por meio da Lei nº 2.825 de 27/09/1995, resol-
veu criar a Rua Anna Orlandina Ramos Maciel, no Centro Histórico de São José. 
Anna e seu marido João também foram homenageados nos azulejos adornados 
na passarela do Trapiche da Praça de São José, onde seus nomes estão inscritos.

Anna Orlandina sempre esteve consciente de sua missão de alfabetizar crianças 
e adultos, auxiliando-os na difícil tarefa de prepará-los para se tornarem pesso-
as capazes de gerir com dignidade suas vidas. Este foi seu sonho e esperança que 
muitas vezes no decorrer de sua vida viu ser concretizado, quando se encontrava 
com um ex-aluno e este vinha abraçá-la, agradecendo-lhe pelas boas lembran-
ças que dela tinha, como uma professora enérgica, porém capaz e eficiente.

Anna Orlandina
ANNA ORLANDINA RAMOS MACIEL   •  18/09/1901 - 12/10/1993 
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“Viver, deixar o outro viver e fazer a diferença”

Na infância, a menina Débora ainda tinha corpo de menino. Mas isso não a impe-
dia de brincar junto com a irmã. Brincavam de bonecas e fantasiavam que eram 
suas professoras. Débora adorava usar as roupas e maquiagens da mãe e se di-
vertia usando as toalhas de banho para criar longos cabelos.  

Veio para São José ainda criança com a mãe. Viveram bons momentos, rodea-
das de amor e carinho. Passou a frequentar a Creche e Orfanato Vinde a Mim as 
Criancinhas (CVM), de onde tem boas memórias e referências. 

A transição da infância para adolescência trouxe consigo obstáculos para além 
dos já esperados, como as espinhas e os estirões de crescimento. Trouxe a dor 
com os vícios do padastro, a necessidade da mãe por emprego e a saída de Débo-
ra da casa materna, por ter decidido viver sozinha. A escola passou a ser um local 
secundário, pois a vida trazia outras demandas. 

Conheceu uma mulher trans que a abrigou e compartilhou suas experiências. 
Neste momento, Débora decidiu transicionar, transformar-se em mulher, pois 
era assim que entendia-se. O processo não foi fácil. Mais obstáculos surgiram: 
rejeição aos produtos utilizados, debilidade do estado de saúde, discriminação, 
preconceitos e dificuldade de encontrar emprego. Encontrou nos palcos, no apoio 
da mãe e de amigos e na educação meios de continuar sua trajetória. 

Voltou a estudar. Finalizou o ensino médio. Iniciou o magistério. Os obstáculos 
novamente a fizeram parar. Decidiu retornar para o local das boas lembranças 
da infância: a CVM, iniciando ali um trabalho voluntário. 

Em 2016, fez o vestibular para o curso de pedagogia do Centro Universitário de 
São José. Passou e hoje cursa o 7º semestre. Atualmente, trabalha na Assistência 
Social do município de São José e segue seu caminho na esperança de poder au-
xiliar outros a superarem seus próprios obstáculos.

Débora
 DÉBORA ROSA  •  15/09/1977
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“O lixo para mim é luxo (…) porque para mim é o que me dá toda a liberdade  
de ter o que eu comer, de vestir e de  ajudar o próximo também.”

Aparecida, ou apenas Cida, nasceu no Mato Grosso do Sul e mora em São José 
desde seus 22 anos. Foi criada com os avós e desde de pequena participava das 
atividades laborais, como auxiliar na roça e na venda de banana e abóbora. Brin-
cava com bonecas feitas de milho, de pano e de sabugo. Adorava comer bala. 
Quando recebia uma, sentia-se muito feliz.

Quando chegou em São José, trabalhou muito com serviço doméstico. Conseguiu  
comprar uma casa trabalhando como doméstica. Muitos dos seus familiares vie-
ram de Mato Grosso do Sul para ficar com ela em São José, tornando difícil sus-
tentar tantas pessoas com um trabalho com horário rígido. Conversando com a 
sua filha, decidiu iniciar seu trabalho de catadora de resíduos recicláveis. 

Essa mulher forte e de fala doce conseguiu reunir, ao longo dos anos, um grupo 
que hoje soma 39 pessoas, entre mulheres e homens. Ela liderou a organização 
e a estruturação da Associação Aparecida de Lixo Sócio Cultural - ACARELI que 
conta com esteira, prensas e espaço para a separação do material. No início, 
precisavam comprar o lixo para separar. Hoje, a prefeitura traz como doação. A 
cooperativa chega a processar 120 toneladas de resíduos por mês. 

A trajetória de Cida aponta para a necessidade de cuidarmos do que consumimos 
e de como descartamos o que não nos serve mais. Precisamos aprimorar a reci-
clagem dos resíduos e cuidar da separação dos mesmos. Cida nos lembra que o 
que descartamos vai para o manuseio de pessoas que têm nessa profissão o seu 
sustento. E além disso, com esse cuidado também estamos cuidando do local 
onde vivemos. E o meio ambiente também agradece.

Família, união, trabalho em equipe e pensar no coletivo são palavras que acom-
panham sua trajetória.

Dona Cida
APARECIDA MARIA DA SILVA  •  08/06/1960
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“Foi uma luta, uma batalha para criar o Conselho, [...]  
vamos para a justiça. [...] Daí criou-se em 1º de agosto de 1994”

A luta faz parte da vida dessa mulher desde sua infância. Nasceu no interior da 
Bahia, nas roças de cacau, em Jussara. Com a perda do pai, ainda pequena, par-
tiu com a família paterna para o interior do Brasil. O tio foi ser candango - nome 
dado aos trabalhadores que construíram Brasília - com o sonho de melhorar de 
vida. Aprendeu a ler e escrever aos 11 anos de idade. 

Como muitas meninas da época, precisou trabalhar desde cedo no serviço do-
méstico. Trabalhou para uma servidora do Supremo Tribunal Federal. Foi com ela 
que Ivone conheceu o mundo da política, do qual, muitos anos depois, seria parte 
integrante e ativa por meio dos sindicatos e dos partidos políticos. A jovem Ivone 
frequentava as audiências da Câmara e já indagava-se sobre a forma de fazer 
política no Brasil e da pouca participação das pessoas nesse processo. 

Veio, junto com seu filho, morar na Palhoça e trabalhar em São José na década 
de 1980. Como técnica de enfermagem, trabalhou no Instituto Nacional de As-
sistência Médica da Previdência Social (INAMPS) até sua extinção. Então, com a 
descentralização da saúde para os municípios e estados, tornou-se servidora do 
Ministério da Saúde. 

Seu trabalho extrapolou as competências da sua função. Batalhou, em conjunto 
com o sindicato SindPrevs, para a criação e manutenção dos postos de saúde no 
município. Também lutou pela criação do Conselho Municipal da Saúde em 1994 
e participou da luta das mulheres para a criação do Conselho dos Direitos da Mu-
lher em 2014.

Mesmo aposentada, Dona Ivone da saúde, como é conhecida na região, perma-
nece engajada. Hoje, é candidata a vereadora e luta para que todas e todos com-
preendam seus direitos, principalmente, na área da saúde, e, assim, possam de 
fato exercer sua cidadania. A defesa da coisa pública e, em especial, do Sistema 
Único de Saúde (SUS) são a síntese da sua luta.

Dona Ivone
IVONILDA MARIA XAVIER DA SILVA  •  01/11/1945
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“Gosto tanto de história [...]  
E agora surgiu a oportunidade de fazer pós-doutorado”

A história de Jane cruza-se com as ruas e os casarios do centro histórico de São José. 
Nasceu, como muitas crianças josefenses, pelas mãos da parteira Diba Elias Gerber. 
A casa onde nasceu, a casa de seus avós maternos, ficava em frente ao campo do 
Ipiranga Futebol Clube, hoje Praça Arnoldo Souza. 

Sua primeira casa situava-se em frente a Igreja do Nosso Senhor do Bonfim. Seus pais 
compraram um terreno ao lado da casa dos seus avós onde construíram uma casa, 
hoje um espaço comercial. No verão todos curtiam muito tomar banho no mar atrás 
da casa. E brincavam de queimei e  de volêi no meio da rua de chão batido. Iniciou seus 
estudos no Grupo Escolar Francisco Tolentino com a professora Atalá Branco Freysle-
ben. Entrar na universidade era um sonho desde cedo. Cursou Bioquímica e Farmácia. 
Assim que se formou, casou com Luiz Fernando Philippi e foi morar em Joinville.

Voltando à terra natal, foi trabalhar no LACEN/SC – Laboratório de Saúde Pública do 
Estado de Santa Catarina. Fez Especialização em Saúde Pública, mestrado e dou-
torado. Tornou-se professora da UFSC. Foi integrante da Casa da Mulher Catarina e 
teve papel ativo na luta pelos direitos das mulheres. Participou da Comissão de As-
sistência Farmacêutica do Conselho Nacional de Saúde, do Conselho Estadual dos 
Direitos da Mulher, do CONSEG – Conselho Comunitário de Segurança, do Fórum das 
Mulheres de São José, que lutou pela criação do Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher. Recebeu homenagens como a Medalha Vereadora Albertina Krummel Maciel, 
o troféu do 7º Batalhão da Polícia Militar e o troféu “O Oleiro”.

Professora aposentada, faz pós-doutorado no IHGSC – Instituto Histórico e Geográ-
fico de Santa Catarina, escrevendo a história de São José na época do político e seu 
bisavô materno Francisco Adão Schmitt (1858-1908), que foi conselheiro e superin-
tendente municipal. 

Hoje se vê como escritora e ilustradora. Em 2011, ganhou o concurso literário “Aca-
dêmica Hermelinda Izabel Merize”, em São José, com o conto O Gerente do Cinema. É 
integrante da Academia São José de Letras. Segue escrevendo, tendo a história jose-
fense como inspiração.

Jane
   JANE MARIA DE SOUZA PHILIPPI  •  02/05/1951
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“Sabe eu já fui triste, mas hoje eu só espalho alegria pras pessoas.  
A gente tem que ter amor no coração pra dar para os outros e abraçar  
aquele irmão mais desprezado.”

Maria é como as super heroínas: tem um nome fantasia e vive para melhorar o 
mundo. Nasceu em São José e é conhecida como dona Regininha. Maria teve uma 
infância sofrida. Viveu somente cinco anos com a família biológica que, por não 
ter condições financeiras, decidiu entregá-la a um casal que não podia ter filhos. 
Era comum, na época, famílias receberem meninas mais pobres para trabalha-
rem em suas casas. E esse foi o destino de dona Regininha. Trabalhava desde os 
7 anos, o casal limitava a comida e o convívio social, além de receber frequentes 
surras, o que lembra com pesar. 

Apesar do sofrimento, cuidou de sua mãe biológica e de seus pais adotivos na ve-
lhice. Dona Regininha, agora viúva, foi casada por 51 anos e tem como fruto desse 
casamento quatro filhos, seis netos e uma bisneta. 

Dona Regininha dedica seu tempo aos trabalhos voluntários e a inúmeras outras 
atividades. No Hospital Regional leva sua alegria, seu superpoder, aos pacientes. 
Confecciona as bonecas Abayomi e doa para as crianças. Além disso, é mem-
bro da Igreja de Nosso Senhor do Bonfim, é brigadista e voluntária dos bombeiros 
(com formação e diploma), faz aula de teatro no Adolfo Mello, vôlei, violão, violino, 
acordeon, capoeira e hidroginástica no Cati (Centro de Atenção à Terceira Idade). 
Também participa assiduamente da feira da freguesia. 

Como reconhecimento da sua história e sua força, foi convidada, em 2016, para 
carregar a tocha olímpica na beira mar de São José, onde correu 200 metros com 
ela. Ainda guarda com muito carinho a roupa usada na ocasião. 

O início da história dessa super heroína não foi um conto de fadas. Mas hoje, 
dona Regininha aproveita os bons momentos e ama sua terra natal. Como boa 
josefense, curte a beira mar e o trapiche. E a cada dia vai vencendo suas batalhas 
com amor e alegria.

Regininha
MARIA ANA RAIMUNDO  •  09/08/1940



23

“O meu sonho é que todos os animais tenham uma família”

 
Marina nasceu em São Paulo e, em 2006, mudou-se para São José. Decidiu 
seguir a carreira de médica veterinária e especializou-se em cirurgia. Marina 
observava como o número de gatos e cães aumentava em ordem geométrica. 
Muitos não tinham lares e viviam vagando pelas ruas, o que a preocupava bas-
tante. Entendia que precisava agir de alguma forma. 

Assim, Marina decidiu fundar um espaço que oferecesse castrações por um 
preço mais acessível. Hoje, consegue realizar 300 castrações por mês. Mas a 
doutora Marina, como é conhecida, não parou de sonhar. Em parceria com a 
prefeitura de São José, realiza mais de 300 castrações mensais, destinadas 
a tutores de animais que comprovem baixa renda. Todo esse trabalho totaliza 
600 castrações mensais em prol do controle de natalidade no município e mais 
de 7.200 por ano.

Todavia, os sonhos não terminaram.  Em 2020, com muito esforço, ela ad-
quiriu uma carretinha apelidada de “castra móvel” de 15 metros. O “castra 
móvel” é equipado com um centro cirúrgico para realização de castrações 
gratuitas em convênio com os municípios do estado de Santa Catarina, con-
tribuindo para diminuição do número de gestações indesejadas. Uma vez ao 
mês, Marina vai com o “castra móvel” até uma comunidade e realiza castra-
ções de forma gratuita. 

Marina também mantém parceria com a ecopet para, por meio de arrecada-
ção de tampinhas de garrafas pet, conseguir recursos financeiros para a cau-
sa animal. Atualmente, seu sonho é ter um hospital veterinário público em São 
José. E que nele se consiga um atendimento de qualidade para os cães e gatos, 
contribuindo para aumentar as taxas de adoção do município bem como dimi-
nuir a quantidade de animais abandonados. 

Marina tem na medicina veterinária coletiva o seu instrumento de realização 
de seus sonhos. E se o cão é o melhor amigo do homem, a doutora Marina é a 
melhor amiga dos nossos amigos domésticos.

Marina
MARINA DANTE  •  19/02/1981 



25

“Desejo uma cidade com igualdade social, onde possamos proporcionar à popu-
lação acesso aos seus direitos, garantindo qualidade de vida para os munícipes”

Marla nasceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Cresceu em uma lar permea-
do por violência doméstica com um genitor violento e agressivo. Mudou-se para 
Santa Catarina aos 7 anos com a mãe. Sua mãe era uma guerreira e criou Marla e 
seu irmão com muito amor. Mas as marcas da violência continuariam a permear 
sua trajetória. 

Começou a trabalhar como bolsista aos 14 anos para contribuir com as despesas 
da família. Sua mãe trabalhava 60 horas semanais mas não conseguia sustentar 
a família com o seu salário. Desde muito cedo, Marla decidiu que trabalharia no 
combate à violência contra a mulher e na garantia dos direitos daqueles que pou-
co são ouvidos. Assim,  escolheu fazer Serviço Social, profissão que tanto a realiza 
e da qual tem muito orgulho. 

Fez a faculdade e especialização em Saúde Pública na UFSC. Trabalhou no Núcleo 
de Apoio a Saúde da Família na atenção básica, no serviço de saúde mental no 
CAPSI e no Conselho Tutelar. Desenvolveu trabalhos com adolescentes autores de 
ato infracional e em Casas de Acolhimento. 

No CREAS de Barreiros, trabalha com famílias e indivíduos em situação de risco 
pessoal e social por violação de direitos, onde trabalha com os Círculos de Paz. 
Dentro da perspectiva de atendimento integral à população de São José, luta 
constantemente para a execução do trabalho em rede, como o Grupo de Mulhe-
res, que proporciona reflexões e apoio mútuo. Sua equipe foi contemplada com a 
instalação de uma Ludoteca que permite um ambiente adequado para o atendi-
mento a crianças vítimas de violência sexual.

Atualmente, Marla é casada e tem uma filha de 11 anos. Admira todas as Assis-
tentes Sociais e Psicólogas, pois com elas aprende e troca ensinamentos diários. 
Apesar de ter crescido num ambiente familiar violento, transformou sua dor em 
força e garra para auxiliar os que estão em vulnerabilidade e garantir que usufru-
am dos seus direitos como cidadãos.

Marla
MARLA SACCO MARTINS  •  23/02/1979
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“Porque quando a gente faz o que gosta, a gente não enjoa de fazer.  
[...] Eu queria outro tanto de tempo.” 

Marta nasceu em São José e morou em frente de onde hoje é a Escola de Oleiros  
Joaquim Antônio de Medeiros. Na época, a escola era a olaria do seu pai. Seu pai não 
produzia cerâmica mas contratava os oleiros para produzirem as peças. Elas eram 
vendidas na escola ou nas redondezas, sendo transportadas de carroça ou batelão 
(barcos). Para a produção, usavam o famoso barro azul, retirado do mangue. 

Acompanhava sua mãe nas lidas domésticas mas o que adorava mesmo era ver 
sua irmã moldando as peças na olaria. Ela começou a fazer bolotas de barro para 
vender para os meninos. Mas como eles usavam para caçar passarinhos, decidiu 
não mais fazer em respeito aos bichinhos. 

As mulheres, geralmente, enfeitavam e bruniam (poliam) as peças antes da quei-
ma. Produziam vasinhos, tijolinhos, moringas e pedrinhas de dominó. Na infância 
da Marta, o torno, que serve para dar forma às peças, não podia ser manuseado 
por mulheres. Diziam que quem usava saias não poderia usá-lo. 

Marta começou moldando um bonequinho e depois a criatividade e a experiência 
ampliaram suas criações com o barro, surgindo os passarinhos, os personagens 
do boi de mamão e demais objetos, enchendo a sua tábua de secagem. Gostava 
tanto do que fazia que não queria parar nem quando era hora de dormir. Adorme-
cia sobre a mesa de casa, com um pedaço de barro e um boneco nos braços. 

Quando adulta, dedicou-se ao cuidado dos avós e dos pais. Após o falecimento da 
mãe, foi chamada para dar aula na escola de Oleiros. Assim, realizou seu maior 
sonho: voltar a mexer no barro. 

Em 2011, a lei municipal nº 5.101 tornou obrigatória a visita das crianças do ensino 
fundamental a dois patrimônios histórico-culturais josefense. A olaria do pai de 
Marta, que em 1992 tornou-se a Escola de Oleiros Joaquim Antônio de Medeiros 
está no rol dos patrimônios listados. 

Hoje, Marta aposentou-se e tem sua própria olaria em casa. Assim, ainda perma-
nece ligada ao seu maior prazer na vida.

Martinha
MARTA MARIA DE MEDEIROS  •  15/02/1936
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FONTE SCARAMELLA - Tipografia Caligráfica, Camila Scaramella

Esta tipografia foi criada como Projeto de Conclusão de Curso para a Uni-
versidade Federal de Santa Catarina, que tinha como objetivo desenvolver 
uma tipografia display para seria disponibilizada gratuitamente para uso 
em materiais gráficos de projetos, coletivos, blogs voltados para as causas 
feministas. Ela foi criada em cima de uma caligrafia feita à mão, baseada 
em uma pesquisa dentro de necessidades da comunicação digital feminista.
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Este livreto foi feito por mulheres na primavera de 2020,  

em tempos de pandemia, dentro de casa.
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Heroínas, meninas, lutadoras, escritoras, amigas, protetoras. 
Tantos adjetivos possíveis para caracterizar as protagonistas 
deste livro. Histórias de batalha, de superação, de transfor-
mação, de parcerias. Vários caminhos e trajetórias que se 
cruzam nas praças e vielas de São José estão presentes em 
Mulheres de São José em 10 histórias. 

HISTÓRIAS PARA INSPIRAR, COMPARTILHAR E SONHAR.



Projeto de Pesquisa IFSC São José - 2020 - "Mulheres de São José, em 10 histórias"



Mulheres de São José 
em 10 histórias

Olá, colegas professores e professoras!

Como resultado do Projeto de Pesquisa "Mulheres de São José, em 10
histórias" do IFSC Câmpus São José, compartilhamos como possibilidade de
auxílio para atividades em sala de aula, este material. Algo simples que
pode ser enriquecido com seus encaminhamentos e contribuições dos(as)
alunos(as).

Elaboramos, com muito carinho, caça-palavras, imagens para recortar,
colorir e colar, um espaço para pensar a arquitetura da cidade de São José,
cruzadinha e uma ficha para que compartilhem outras histórias de
mulheres conhecidas de cada um.

Esperamos que "usem e abusem", pensem atividades que envolvam esses
materiais e ampliem seus usos; podem reproduzir/fotocopiar (desde que
citem e referenciem as fontes).

Todo o material do projeto está disponível no site da wikipedia do IFSC São
José, na aba pesquisa, coger e projetos de pesquisa. Basta clicar no nome
do projeto: Mulheres de São José em 10 histórias. Segue o link:

Versão digital: https://bit.ly/3qZFLEa

Também produzimos um Podcast com as 10 histórias contadas, que  está
na Rádio IFSC São José, na plataforma de streaming Spotify. 
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Para colorir, recortar e colar
Estes elementos fazem parte da história das mulheres que conhecemos.
Cada um tem um significado nas histórias que contamos. Você consegue
identificar cada um deles? Em qual história cada um apareceu? Peça ajuda
para a(o) profes-sora(o) e tente nomear todos os elementos abaixo.
Conseguiu? Agora você pode dar asas para sua imaginação. Pode recortar,
montar diferentes histórias e pintar como você quiser. “Use e abuse” do
que é possível com eles.



IMAGENS PARA COLORIR

Vamos colorir as dez mulheres marcantes para a cidade de São José/SC que
foram apresentadas no livro? Com base nas fotografias, criamos estas ima-
gens para que você possa pintar, criar texturas e criar outros elementos.
Como você daria cor e textura para elas? 
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Alcina Júlia da Conceição



Anna Orlandina Ramos Maciel
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Aparecida Maria da Silva
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Débora Rosa
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Ivonilda Maria Xavier da Silva

Projeto de Pesquisa IFSC São José - 2020 - "Mulheres de São José, em 10 histórias"



Jane Maria de Souza Philippi
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Maria Ana Raimundo
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Marina Dante
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Marla Sacco Martin
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Marta Maria de Medeiros
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Palavras Cruzadas
Horizontais
2. Dona (...) apelido de Alcina Júlia da Conceição
4. nome pelo qual é conhecida Maria Ana Raimundo
7. sigla de Laboratório de Saúde Pública
8. nome do curso que Débora atualmente cursa
9. peça doada por Anna Orlandina para a igreja
10. sigla de Sistema Único de Saúde
13. tocha (...), artefato que Dona Regininha carregou na
Beira Mar de São José
15. substantivo feminino de dar novo uso a algo já utilizado

Verticais
1. nome do centro cirúrgico para realização de castrações
gratuitas móvel
3. nome dado aos trabalhadores que construíram Brasília
5. nome dos trabalhadores que produzem cerâmica
6. profissão principal da Dona Alcina
11. material com que eram feitas as bonecas de Dona Cida
12. nome do projeto de arrecadação de tampinhas de garrafas
pet
14. cidade natal de Marla
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Agora que você conhece as
histórias das 10 mulheres
marcantes de São José, já
pode encontrar elementos
das suas trajetórias na
cruzadinha abaixo. Vamos
ver quantas você consegue?
Converse com seus colegas e
se for necessário pela ajuda
para a(o) professora(o).

Gerado com https://crosswordlabs.com/



CAÇA-PALAVRAS

São 10 MULHERES em destaque nas histórias que contamos para vocês:
ANNA, ALCINA, REGININHA, MARLA, MARINA, JANE, IVONE, CIDA, MARTI-
NHA e DÉBORA. Todas elas carregam na sua história de vida as palavras de
LUTA, UNIÃO, PARCERIAS, RESPEITO, (outras). Como ponto de referência
também possuem o vínculo com São José/SC. Nascidas ou moradoras
JOSEFENSES, contribuíram com suas CONQUISTAS para as mulheres e
sociedade como um todo, cada uma em uma profissão. Todos nós pode-
mos ser o que quisermos; a profissão é uma escolha. Claro que depende
de estudo e qualificação. Você já tem ideia de que  profissão quer seguir?
Vocês lembram das atividades das mulheres que nós contamos as histórias
para vocês? PROFESSORA, LAVADEIRA, MUSICISTA, ASSISTENTE SOCIAL,
VETERINÁRIA, ADVOGADA, SERVIDORA PÚBLICA, CATADORA e OLEIRA.

(As palavras estão na vertical, horizontal e diagonal, podendo estar ao contário também)
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Gerada com https://www.geniol.com.br/



Cidade de São José
Você já viu os casarões do Centro Histórico de São José? Eles são bem antigos e
representam um período importante da história da cidade, de Santa Catarina e
do Brasil. Você conhece a história deles? Vamos pesquisar para conhecer mais?
Em conjunto com os seus colegas, procure a data de construção desses locais e
a quem pertenceram. Depois, com o auxílio da(o) sua (seu) professora(o),
procure relacionar as datas das construções com a história de São José,
observando que grupos moravam na cidade, quais trabalhos desempe-
nhavam, como transportavam seus produtos, as roupas que vestiam e o que
faziam para se divertir.

Com a pesquisa feita, façam um desenho do centro histórico, colocando os
elementos pesquisados (casas, pessoas, meios de transporte,  roupas).
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Após a leitura do livro, você consegue descrever qual história chamou mais
a sua atenção? 
Cada uma das mulheres teve e tem uma trajetória diferente. Com qual das
10 trajetórias você mais se identificou? Por quê?
A dona Alcina é bisneta de escravizados. E isso marcou sua história. Na sua
opinião, o que significa ser escravo? Atualmente, existem escravos no Brasil
como os parentes da dona Alcina? E em São José, teve escravidão? Você
conhece alguma história do período da escravidão?
 O congresso brasileiro foi um local muito importante na vida da dona Ivone.
Você sabe para que serve o congresso e quem faz parte dele? 
As olarias fazem parte da cultura de herança portuguesa da região de São
José. Elas se concentram, ainda hoje, mas em bem menor número, na Ponta
de Baixo. Em 2011, a Lei Ordinária Nº 5151, institui o Dia Municipal do Oleiro
no Município de São José, a ser comemorado, anualmente, no dia 19 de
setembro. Você tem peças de cerâmica em casa? Já fez algum trabalho em
argila? Conhece o processo de criação em cerâmica?
A reciclagem é o trabalho desempenhado pela dona Cida e por muitas
outras pessoas no Brasil.  Você sabe como funciona o sistema de reciclagem
em São José? E o que nós, em nossas casas, podemos fazer para contribuir
com o trabalho da dona Cida e com o meio ambiente?
O bisavô e o pai da dona Jane foram prefeitos de São José. Qual é a função
do prefeito na nossa cidade? Desde quando São José tem prefeitos?
A dona Anna Orlandina estudou com Antonieta de Barros. Uma das ruas de
Florianópolis tem o seu nome e ela recebeu diversas homenagens. Quem
foi Antonieta de Barros? E por que é considerada tão importante para a
história catarinense?
As histórias de Marla, Débora e Marina demonstram como é importante o
apoio das pessoas para superar desafios. Você já superou algum desafio?
Com quem contou para superá-lo? 
A vida de dona Regininha  tive vários obstáculos, com os quais ela aprendeu
bastante. E hoje se considera feliz, fazendo diversas atividades que a fazem
bem. E para você? O que te faz feliz? O que você faz que te faz bem?

Vamos refletir sobre os textos?
Ficamos felizes que vocês leram o livro que fizemos com muito carinho. Foi
um trabalho de meses e que envolveu o empenho de diversas mulheres.
Agora, para ampliar nosso conhecimento, propomos uma reflexão e discus-
são sobre os textos. A ideia é, por meio da pesquisa e do auxílio de um
adulto, responder as questões abaixo.  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Conte a história de uma mulher
importante que você conhece

De forma livre, escreva a trajetória de uma mulher que você considera
importante. Depois desenhe ela ou algo que se relacione, uma cena, obje-
to, que represente esta história.

Não sabe como começar? Pense em uma mulher que é importante para
seu bairro, sua rua, sua casa, sua vida. Ela contribuiu com o que? Uma ativi-
dade, uma ação ou evento? Onde nasceu e qual seu nome? Qual aconte-
cimento é marcante na infância ou adolescência que influenciaram sua vida
presente ou sua personalidade? Quais as grandes mudanças ou marcos da
sua vida? Conte um detalhe significativo. Qual a sua relação com a cidade
de São José? Relate suas vivências significativas em relação à cidade.

Gostaríamos de saber o que vocês fizeram, que tal encaminhar para nós?
Nosso e-mail está na apresentação deste suplemento.
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Espaço para listar as palavras que mais lembram essa mulher:
nome, no que trabalha, características, idade, entre outras
que você pensar!



Espaço para contar sua história ;)

Espaço para seu desenho.



ORIENTAÇÃO
Esta atividade deve ser lida pela(o) professora(o) que orientará o percurso da personagem no jogo: a
Abayomi. As crianças devem ter acesso apenas ao mapa abaixo. Sugere-se que o mapa e a Abayomi sejam
impressos para as crianças movimentarem a boneca ao longo do jogo no mapa.

JOGO
Vamos levar a boneca Abayomi da dona Regininha até a casa onde dona Jane morava quando criança?
Para conseguir chegar ao destino final, você precisará passar por diversos patrimônios históricos de São
José. Para prosseguir no jogo, você precisa descobrir qual é o próximo lugar. Você pode jogar sozinho ou
em grupo. Boa sorte nessa viagem pela história de São José.

Início:
• O início dessa aventura começa com a Abayomi na frente do teatro Adolpho Melo, o quarto teatro mais
antigo do Brasil e o mais antigo de Santa Catarina. Ela precisa chegar até o local de trabalho de diversas
lavadeiras como a dona Alcina. Para onde ela deve ir? Esperar a resposta das crianças.

•  Muito bem, você chegou no beco da bica d´água ou beco da carioca, local usado por mulheres
escravizadas e livres, no século XIX, para lavar as roupas da elite josefense. Foi construída em 1840 e servia
para o abastecimento de água da cidade. A Abayomi adorou visitar esse lugar. E ouviu que, para chegar na
casa de infância da dona Jane, deve passar pelo local de trabalho semelhante ao da dona Marta. E agora?
Para onde a Abayomi deve ir? Esperar a resposta das crianças.

• Show! Você chegou na Olaria do centro histórico. A dona Marta tem sua olaria no caminho dos oleiros, na
ponta de baixo. A prática de fazer cerâmica veio com os imigrantes açorianos que chegaram em São José a
partir de 1750. A Abayomi curtiu ver os oleiros trabalhando. Até ganhou um barquinho de barro. A
próxima dica sobre a casa da dona Jane está no local que era frequentado pela dona Anna. Onde era?
Esperar a resposta das crianças.

• Você está na Igreja Matriz que funciona desde 1751. Faz um tempão, né? Ela nem sempre foi grande e
das cores que é hoje. Passou por diversas reformas. A Abayomi observou todos os detalhes de dentro da
Igreja e admirou por um bom tempo a imagem do padroeiro de São José. Enquanto estava vendo as
imagens, recebeu uma mensagem que deveria se encaminhar para onde as leis municipais são feitas na
cidade. E para onde, caso fosse eleita vereadora, a dona Ivone iria trabalhar. Já sabe onde é? 
Esperar a resposta das crianças.

• Oba! Você conseguiu descobrir que é a Câmara dos Vereadores. Antigamente, a câmara era ao lado do
teatro Adolpho Melo. Abayomi decidiu ir até lá para conferir. (Siga com a boneca até o prédio antigo). O
prédio ainda existe e você pode ir visitar. Embaixo era a cadeia da cidade. E em cima ficavam os
vereadores que elaboravam as leis do município. Abayomi ficou admirada com o tamanho das paredes da
cadeia e ficou pensando como seria a vida dos prisioneiros ali. Mas logo teve seus pensamentos
interrompidos por Débora que a informou que deveria encontrar o último local histórico antes de chegar
na casa da Jane. Abayomi ficou super feliz e ouviu o seguinte: "Vá em direção ao local onde estão o nome
da dona Anna e do seu marido. Atravesse a rua Gaspar Neves e você encontrará um monumento com
água e barco". Abayomi precisou pensar um pouco. Lembrou da história de São José e resolveu o enigma.
E você? Caso não saiba, peça ajuda para sua/seu professora(o). Esperar a resposta das crianças.

• Não foi fácil esse, né? Mas parabéns por chegar ao Monumento aos Açorianos feito pelo artista plástico
Plínio Verani. Foi inaugurado em 2002 quando São José completou 250 anos de sua fundação. O
monumento e a Abayomi estão na praça Arnoldo de Souza. Coloque a Abayomi de frente para a nova
câmara dos vereadores. Agora vire ela para esquerda e faça-a ir para frente. Atravesse a rua e você chegou
na antiga casa de dona Jane. Lembra que a dona Jane disse que hoje neste local funciona um comércio?
Você consegue identificar qual é? Agora Abayomi vai curtir a vista e comer um pouco porque esta aventura
deu fome.
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             A aventura da Abayomi
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A aventura da Abayomi
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