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Introdução 

          Este trabalho evidencia os lugares de gênero das professoras e professores, de alunas e 

alunos do Colégio Diocesano PIO I, em Campina Grande – PB, na década de 1970. Este 

recorte histórico fora escolhido porque nele se redefiniam no plano nacional novas políticas 

educacionais com vistas ao desenvolvimento econômico almejado pelo Estado militar 

desenvolvimentista, que passava a investir na educação como estratégia para o projeto de 

crescimento econômico nacional. Neste sentido, nos apoiamos teoricamente para discutir o 

conceito de Gênero nas ideias de autoras/es como Louro (201), Scott (1995), de cultura 

escolar com Dominique Julia (2005) e de currículo Nikolas (1988).  

         Além das fontes bibliográficas, esta pesquisa é atravessada metodologicamente por 

análises documentais, sendo estas correspondentes aos registros dos/as professores/as (fichas 

de contrato, folhas de pagamento, grade curricular, regimento escolar). Assim, ao levantarmos 

os documentos pesquisados encontramos um total de quinze professoras na década de 1970. E 

ao analisarmos as fichas de contrato observamos que só uma entre estas professoras era 

casada, enquanto que as outras eram solteiras e ainda muito jovens. Mas um dado que nos 

chamou atenção foi o fato das professoras lecionarem componentes curriculares da área de 

humanas, não encontrando nenhuma que ministrasse disciplinas das áreas denominadas duras 

como Matemática, Física e Química. Desse modo, percebemos que mesmo que as mulheres 

fizessem parte do corpo docente desta escola, elas continuavam nos mesmos lugares da 

docência associados historicamente ao feminino.  

        Concernente aos lugares das alunas e dos alunos percebemos que o PIO XI mesmo já 

sendo, nesta década, uma escola mista, encontramos documentos da grade curricular que 

apresentam componentes curriculares para além dos componentes básicos como: Técnicas 

Comerciais, Artes Industriais, Educação para o Lar, Educação para a Saúde. E, entendemos 
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que esta proposta curricular quer dizer algo sobre os lugares de gênero, apesar do silêncio 

entreaberto dos documentos.  

             Entendemos ainda, a escola como um espaço onde são construídas subjetividades 

normatizadas por estratégias de disciplinamento dos comportamentos, das ideias, dos 

sentimentos e das perspectivas profissionais dos sujeitos em curso. Pois, a instituição escolar 

é um espaço generificado, onde as relações de gênero atravessam de forma profunda, ela 

delimita identidades esperadas a cada sexo de acordo com padrões socioculturais, pré-

estabelecidos, ela disciplina os corpos em sua maneira de andar, sentar, enfim, de se portar no 

geral. Organiza o tempo e os espaços escolares determinantes nas singularidades, classifica as 

crianças, os/as jovens e adultos de acordo com o sexo. Ela dicotomiza meninos e meninas 

como sendo seres opostos. Constrói subjetividades e as coloca como fixas, naturalizando-as.  

Deste modo, percebemos que o Colégio PIO XI contribuiu, na década aqui estudada, 

com uma educação que reforçou o sexismo entre moças e rapazes, separando comportamentos 

e atitudes distintas dos/as mesmos/as. Os efeitos desse disciplinamento foi uma naturalização 

de identidades construídas socialmente, subjetivadas pelos sujeitos. Contudo, mesmo que não 

nos debrucemos neste trabalho, apesar das marcadas estratégias disciplinares nos tempos e 

espaços desta instituição de ensino, compreendemos que haviam astúcias individuais que, 

ressignificaram os códigos disciplinares por meio de resistências dos/as alunos/as 

professores/as, mesmo que essas ocorressem em escala micro, visto que, todo poder está 

sujeito de contestação e a sociedade não se reduz a disciplina.  

Um lugar do cuidado, um lugar de mulheres 

Por um longo período de tempo, a sociedade estabeleceu a casa como um lugar do 

feminino e foi nesse privado que as mulheres tinham o seu espaço, com restrições as suas  

participações na vida pública, cabendo a elas a administração doméstica e a educação dos 

filhos. Mas dizer que às mulheres, estava reservado o âmbito privado, não significa sinônimo 

de submissão, muitas ressignificavam de maneira astuciosa o único lugar que lhes era 

acessível, mesmo que não fosse possível escapar a ordem de maneira completa, como coloca 

Michel de Certeau: “Sem cessar, o fraco deve tirar partido de forças que lhes são estranhas.” 
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(CERTEAU, 2002 p.47). São essas ações de tipo táticas que norteiam, muitas vezes, o 

cotidiano feminino. 

Quando era permitido as mulheres terem acesso à educação, esta era a mais mínima 

possível, pois sua verdadeira instrução deveria estar voltada para o cuidado da casa e dos 

filhos. Até quando lhes foi possível a profissionalização, as mulheres tinham seus lugares bem 

delimitados. Desse modo, as características “naturais” femininas vão ser bem utilizadas 

quando estas mulheres se dirigem para o mercado de trabalho. Desde o início da inserção 

feminina no mercado de trabalho, os trabalhos femininos foram especificados condizentes 

com o sexo que o desempenhava.  

Essas características naturais já mencionadas estariam relacionadas, inicialmente a 

trabalhos manuais nas fábricas que envolvessem um maior cuidado e delicadeza que só as 

mulheres poderiam desempenhar (PERROT 2005), para as profissões não realizadas em 

fábricas o que vai decidir se uma profissão deve ser desempenhada por uma mulher é o seu 

caráter do cuidado do outro, um exemplo claro dessa situação é a enfermagem e o serviço 

social, profissões, majoritariamente ocupadas por mulheres.  

No caso da docência que, inicialmente só poderia ser ocupada por homens que 

ensinariam outros homens, passa por uma grande mudança, uma “feminização” como nos 

aponta Guacira Louro (1997), será cada vez mais observável a presença de mulheres nos 

meios educacionais, pois tais meios aspiram modernizar-se tonando-se um meio mais familiar 

e acolhedor para seus alunos e alunas, isso se tornaria mais verossímil com um figura 

“materna” e todos os seus atributos, à docência colocada como uma ampliação da 

maternidade, portanto cada vez mais as mulheres foram ganhando espaço no meio 

educacional.  

Hoje ainda, associamos muito à docência às mulheres, elas ocupam de forma 

hegemônica o espaço escolar. Porém, mesmo com toda essa participação feminina, 

historicamente as profissões designadas às mulheres não abrangiam cargos de autoridade, elas 

sempre seriam comandadas por homens, não é surpresa que mulheres ocupando cargos de 

diretoria em escolas seja observável tão historicamente recente.  
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Essa discussão nos é fundamental porque nos importa diretamente essa relação dentro 

do antigo Colégio Diocesano PIO XI, que, desde que se tornou escola mista, na década de 

1950, tem maior participação feminina na docência, tendo a sua primeira diretora só na 

década de 1980, um debate amplamente fértil e atual a respeito das relações de gênero nas 

instituições escolares. 

Pensando os lugares de gênero 

Em sua genealogia do poder disciplinar, feita no livro “Vigiar e punir”(2014), o 

filósofo Michel Foucault trouxe diversas discussões a respeito do papel das instituições 

educacionais no disciplinamento e na normatização dos indivíduos. Foucault também fez 

análises significativas a respeito do poder, sendo este, dentro do pensamento do filósofo, não 

encontrado de forma polarizada ou pertencente a um centro.  

Mesmo não discutindo diretamente a respeito das relações de gênero, Foucault mostra 

outros caminhos, outras perspectivas sobre o poder, a sexualidade, apontando outros conceitos 

para a sua reflexão como o disciplinamento.  Esses temas foram ampliados por outros/as 

pesquisadores/as que trouxeram alguns conceitos foucaultianos para outros objetos de 

pesquisa, como é o caso de Guacira Lopes Louro, que utiliza tais conceitos para analisar o 

ambiente escolar e outras historiadoras, como Michelle Perrot e Joan Scott, fizeram o mesmo, 

trazendo a questão do poder para os seus estudos sobre as relações de gênero no ambiente 

escolar. Perrot dedica um capítulo de um livro seu a tratar dessa relação entre Foucault e a 

história das mulheres, para ela:  

Por sua crítica do essencialismo e do universalismo, Michel Foucault 
oferece, inicialmente, à história das mulheres uma base conceitual e armas 
para seu trabalho de desconstrução das palavras e das coisas. Não há objetos 
naturais, não há sexo fundado na natureza. O homem está morto? A mulher 
também. (PERROT, 2005, p. 251). 

Guacira Louro (2005) nos traz a ponte direta entre as relações de gênero e o meio 

escolar. Em seu livro “Gênero, sexualidade e educação”, a autora trabalha com o conceito de 

construção, das relações de gênero, das sexualidades, a partir suas próprias experiências, 

enquanto mulher e feminista e enfatizando o caráter político deste campo de estudos e de toda 

sua trajetória de vida social e acadêmica, ela nos mostra como a escola tem um papel 
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fundamental na construção e na normatização das identidades sexuais e de gênero das/os 

alunas/os.  

 A partir da perspectiva de Joan Scott (1995) sobre o conceito de gênero 

compreendemos a construção social dos lugares de gênero, percebendo este conceito de 

maneira fluída e não como categoria fixa, e assim, percebemos as relações de gênero 

transitando nas e pelas as relações de poder, como construções histórica, culturais e não 

apenas sociais.  

  

 

Fonte:  Pesquisa realizada no ano de 2016. 
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Desvelando os lugares 

 Ao entrarmos em contato com alguns arquivos de ex-funcionários, procuramos saber 

quem eram as/os funcionários/as e professores/as/es da época, porém, a dificuldade se fez 

presente nesta tentativa, visto que certos dados são registrados com grande imprecisão, por 

exemplo, os salários e o grau de instrução deles/as, muitas vezes os espaços que deviam 

constar tais dados estão vazios. No primeiro momento de contato com os registros, fica a 

impressão de que há grandes possibilidades de informações contidas nestes documentos, 

porém, ao analisá-los mais precisamente, percebemos que pela falta de dados mais precisos, já 

mencionada, as informações são restritas.  

           Com a serialização das fontes, podemos notar que maior parte do quadro de 

funcionários é composto por mulheres, com idades entre 20 e 54 anos, desempenhando 

diversas funções, mas, a maioria, como professoras. Em ralação aos salários, podemos 

resgatar esta informação através das folhas de pagamentos de toda a década de 1970, podemos 

concluir que, mesmo as mulheres estando ocupando grande parte das profissões dentro da 

instituição, não encontramos, antes da década de 1980, uma mulher que tenha dirigido o 

colégio. Ou seja, mesmo as mulheres sendo figuras presentes dentro do meio escolar, os 

cargos mais altos eram ocupados por homens, pelos menos, nos primeiros 50 anos de 

existência da instituição.  

 A partir do contato com alguns dos documentos do Colégio, encontramos algumas 

fichas de matrícula de alunos/as, demonstrativos do quadro geral de matrículas do ano de 

1970. Referente à época do chamado “ginásio” que abrangia quatro séries, desses arquivos, as 

primeiras impressões que podemos tirar é a respeito de que o número de alunas ultrapassava, 

mesmo que um pouco, o número de alunos, no turno diurno, já no turno da noite encontramos 

um número pequeno de mulheres em relação aos de homens. Esses arquivos são poucos para 

que no momento nos seja possível análises mais detalhadas. 

 Dentre os regimentos encontrados, encontramos um particularmente muito importante 

para a nossa pesquisa, o do ano de 1974, no qual o Colégio buscará se enquadrar na Lei 

5.692/71 lei esta que implementa dentro das escolas uma educação voltada, principalmente 

para o interesse do mercado de trabalho em nível nacional. 
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Para compreendermos a educação para profissionalização que passa a ocorrer no 

Brasil, a partir de 1971, é necessário percebê-la dentro de uma contextualização a respeito das 

políticas educacionais vigentes no tempo. Levando-se em conta que o Brasil estava sob um 

regime autoritário, o período de ditadura militar (1964- 1985) que vivia no momento o seu 

período mais repressivo e, paradoxalmente, a década de 1970, principalmente seu início, foi 

um período de grande euforia nacionalista onde no governo, por conta da melhoria da 

economia, iniciava-se um período de estabilidade, principalmente a partir da derrubada dos 

grupos de guerrilha em 1973. É nessa conjuntura dividida entre ufania e repressão violenta 

que se dará a reforma educacional. 

A reforma de 1971 a partir da lei 5.692/71 trouxe mudanças gigantescas para o ensino 

nas escolas que adotaram agora o 1° e 2°graus, diferente da antiga divisão¹ 1 . As 

aprendizagens escolares foram voltadas para a profissionalização do seu alunado, esse vínculo 

entre educação e profissionalização marcaram o currículo escolar durante toda a década de 

1970, chegando a perdurar, em raros casos, até os dias atuais. Para o primeiro grau, que 

compreendia cerca de oito anos letivos, buscou a ampliação do alcance do ensino para a 

população, tornando-o obrigatório, em um país onde o índice de analfabetismo encontrava-se 

alarmante, como coloca (GERMANO, 1990), isto não significou que este ensino seria de 

qualidade. A ampliação da educação para todos/as foi mais uma forma de supervisionar as 

crianças nas escolas do que a preocupação com a aprendizagem delas. Em relação ao 

currículo para o segundo grau, encontramos uma preocupação com a profissionalização 

voltada para o mercado de trabalho, obrigatoriamente nas escolas públicas. Esta reforma 

chega a Campina Grande como coloca Jussara  Beléns: 

A Reforma Educacional chega à Paraíba e a Campina Grande, 
especificamente, enredada por laços culturais que resistiam às mudanças 
trazidas por este movimento, assim como por meio de profissionais da 
educação que a entendiam como avanço (BELÉNS, 2013, p. 95). 

       Desse modo, como meio de modernizar a educação campinense e como forma de trazer 

para a cidade o progresso (BELÉNS, 2013), é adotada a reformulação do ensino da cidade, 

enfatizando a profissionalização como importância principal para o desenvolvimento do/a 

educando/a. Por conta do custo do ensino profissionalizante ser mais elevado (GERMANO, 

                                                           
1
 Na antiga divisão, o que, a partir de 1971, fica conhecido como primeiro grau, passa a ser chamado de Primário 

e o segundo grau de Ensino Médio. 
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1990), poucas escolas particulares atenderam à Lei n. 5.692/71. O Colégio Diocesano Pio XI 

encontra-se entre as que optaram por adotá-la, a partir de 1974, implantando cursos voltados 

para a profissionalização, cujo objetivo era contemplar as necessidades da cidade e da região, 

como observamos no regimento interno do ano de 1974:  

Parágrafo único – o colégio procurará os meios adequados para em 
consonância com o mercado de trabalho proporcionar uma iniciativa ao 
trabalho nas séries finais do 1° grau, aproveitando as disciplinas do currículo 
ou proporcionando atividade como: artes industriais, técnicas comerciais, 
técnicas agrícolas, educação para a saúde, etc.(REGIMENTO INTERNO 
DO COLÉGIO DIOCESANO PIO XI, 1974, p.18). 

 Nesse regimento escolar, fica claro como o Colégio Diocesano Pio XI buscou 

adequar-se às exigências da Lei n. 5.692/71. As disciplinas profissionalizantes intituladas 

Iniciação para o trabalho ofertadas pela instituição foram: Artes Industriais, Técnicas 

Comerciais, Educação para o Lar e Educação para a Saúde. Intriga-nos, particularmente, o 

fato de que, num período de profissionalização incessante, as diferenças de gênero apareçam 

de forma explicitamente evidenciada a partir da disciplina Educação para o Lar.  (Segue em 

anexo a foto do regimento onde o mesmo apresenta o plano curricular do colégio com as 

disciplinas profissionalizantes) 
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Fonte: Pesquisa realizada no ano de 2016. 

 Trata-se de um período em que os movimentos sociais começam a ganhar força e 

resistir à repressão, que na década de 1970 teve seu período mais violento. Dentro desses 

movimentos de esquerda, as mulheres já reivindicavam seu lugar dentro da luta contra o 

regime autoritário que assolava o país, assim como já reivindicavam maior participação 

feminina no meio social. Elas contestavam não só o lugar da mulher e sua representação 

frente ao governo vigente, mas também no próprio meio em que estavam inseridas, um lugar 

de luta, mas majoritariamente masculino (SARTI, 2004). Assim, as mulheres, através da luta 

contra o regime militar, irão transgredir normas e lugares sociais fixados para não mais 
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retornar. Dessa maneira, devemos levar em consideração o momento de efervescência cultural 

e social que marca toda a década de 1970, o qual influenciará a educação profundamente e 

mudará toda a sociedade de forma significativa. 

Não devemos, entretanto, abordar as disciplinas profissionalizantes do Colégio Pio XI 

sem discutirmos o papel do currículo na afirmação de padrões identitários vistos como fixos 

(SILVA, 2015). Os recentes estudos pós-crítico do currículo nos apontam novas abordagens a 

respeito da problematização em torno da educação, novas temáticas mais diversificadas e 

abrangentes. Dentro destas temáticas encontramos as análises feministas não só sobre o 

currículo, mas toda a educação.  Nestes estudos é fundamental se perceber a importância 

dada, dentro da educação, a diferenças entre meninas e meninos com base no sexo biológico, 

diferença está vista como determinante e que influenciará a educação de ambos os sexos. 

Assim sendo, devemos nos questionar qual a influência de uma ideia de “identidade 

feminina” única e imutável influenciou o Colégio Pio XI na criação da disciplina de 

“educação para o lar”.  

É importante ressaltar o papel desempenhado pelo currículo dentro da educação, ele 

regulará o que será ensinado nas escolas, a partir do currículo é discutido o que é relevante 

levar para as salas de aulas e o que não é. Sendo assim, o colégio PIO XI decide, a partir da 

década de 1970, no ano de 1974, mais precisamente, adotar um currículo generificado 

levando-se em conta identidades vistas como fixadas, mas que foram construídas socialmente 

(HALL, 2011). 

O saber utilizado pelo Estado para controlar as populações e regular os indivíduos vai 

além dos conhecimentos teóricos, materializando-se em diferentes marcadores disciplinares. 

O currículo apresenta-se nesta pesquisa como um dispositivo de forte influência no processo 

de subjetivações dos lugares de gênero, uma tecnologia de dominação, visando a produção de 

subjetividades “auto-governáveis” que se materializam na escola em instrumento de saber 

como o currículo.      

Considerações finais 

        Desse modo, o Colégio PIO XI apresenta-se aqui como uma instituição de ensino 

particular, na década de 1970, que reproduz em seu cotidiano escolar antigas e novas 
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subjetividades de gênero. Mesmo sendo uma escola fundamentada pelos valores religiosos da 

igreja católica, é um espaço de agenciamento do projeto governamental do Estado militar 

autoritário desenvolvimentista. 

        Uma vez que esta instituição de ensino privado, reproduz antigos e novos lugares de 

gênero, pois mesmo que na década de 1950 se torne uma escola mista, ainda na década de 

1970, percebemos em documentos como o plano curricular uma separação de alunas e alunos 

pelos saberes a serem trabalhados nos diferentes componentes curriculares básicos e técnicos. 

Assim como, na carga horária dos/as educadores/as, percebemos os lugares das professoras e 

dos professores, demarcados pelos conhecimentos a serem repassados, assim como pelos  

cargos e salários destas/es.   

        Assim, vemos como o governo depende do conhecimento e das estratégias disciplinares 

das instituições de ensino. Sendo estes espaços reprodutores de relações binárias entre 

mulheres e homens, reprodutores hierarquias e saberes sexistas. 

         Vemos como os documentos escolares são peças chaves para compreendermos como os 

sujeitos são subjetivados por estratégias calculadas que criam tecnologias e forças humanas 

capazes para a produção e consumo. 

         Tanto o currículo como a folha da carga horária dos/as professores/as são técnicas de 

adestramento que organizam espaço, tempo, capacidades humanas, afim de alcançar 

determinados resultados esperados pelo governo e reproduzidos pela escola.  
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