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Introdução 

           Este trabalho aborda que subjetividades de gênero foram construídas no Colégio 

Agrícola Assis Chateaubriand, em Lagoa Seca, nos anos de 1974 a 1980. Uma vez que 

esta instituição de ensino ampliou os espaços educacionais de participação feminina em 

cursos técnicos em agropecuária e horticultura no ano de1974. 

          Ao passar a qualificar filhas/os de pequenos agricultores e comerciantes em 

horticultura da feira central de Campina Grande, o Colégio Agrícola amplia os espaços 

de formação técnica nesta cidade, profissionalizando mulheres e homens em áreas de 

trabalho já realizadas por mulheres, mas reconhecidas socialmente como masculinas. 

Para este estudo, nos baseamos teoricamente nas ideias de GINZBURG (2001) sobre 

fontes documentais, Dominique Julia (2001) sobre Cultura Escolar, Guattari e Rolnik 

(2005) discutindo o conceito de subjetividades e Gênero Guacira Louro (2000) e Maria 

Joana Pedro (2011).  

           A pesquisa documental compreendeu as fichas de matrícula das/os alunas/os, os 

diários escolares, dos anos de 1974 a 1980, das disciplinas que eram lecionadas na 

instituição e os certificados de alunos/as de conclusão do curso técnico, percebendo a 

participação feminina no curso Técnico em Agropecuária nos anos recortados para o 

estudo.  

          A formação técnica proporcionada pelo Colégio Assis Chateaubriand resultou na 

formação das professoras pioneiras das disciplinas técnicas do próprio colégio e as 

primeiras técnicas agrícolas que ocupariam cargos em órgãos públicos e privados, em 

nível local, regional e nacional, o que mostra a contribuição da formação educacional do 

colégio Agrícola na construção de outras subjetividades de gênero na cidade de 

Campina Grande nos anos de 1970. 

 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



2 

 

Até então, verifica-se que os registros dessa documentação se constituíram 

também como uma forma de discurso e não só de regularização, discursos nos quais se 

encontram ocultadas diversas intencionalidades. 

 Pois, segundo Décio Gatti Junior (2002) 

[...] seja na formulação de interpretações ou análises que deem conta 
do presente ou do passado, as escolas apresentam-se como locais que 
portam um arsenal de fontes e de informações fundamentais para a 
formulação de interpretações sobre elas próprias, e, sobretudo, sobre a 
história da educação brasileira [...]. (GATTI JUNIOR, 2002, p. 04). 
 
 

Como defende Cavalcanti (2007), é preciso que: “a história institucional da 

educação não seja uma descrição interna das unidades educativas, mas evolua para um 

conhecimento totalizante do fenômeno educacional, que sem embargo, inclui a vida de 

tais unidades”. (CASTANHO, 2007, p. 41 apud CAMPOS, 2013, p. 15).  

De acordo com José D’Assunção Barros (2001), a história oral é classificada 

como uma abordagem, isto é, “subdivisões que se referem ao tipo de fontes ou ao 

‘modo de tratamento das fontes’ empregado pelo historiador”. (BARROS, 2011, p. 

132). Logo, o depoimento oral pode ser compreendido como uma fonte utilizada ou 

criada pelo historiador como método para explorar, por exemplo, a História Política de 

alguma localidade. O autor supracitado também mostra que os diversos aspectos que 

envolvem a coleta de depoimentos orais estão mais voltados para “métodos e técnicas” 

do que para “aspectos teóricos” (BARROS, 2011, p.133). 

 
 

Assis Chateaubriand: um espaço de subjetivação de diferenças de gênero 

 

          A escola, um espaço de subjetivação e de administração dos sujeitos na 

modernidade, executa os projetos de massificação das singularidades e, por meio de 

saberes e conhecimentos construídos em seu interior, modela sentimentos, ideias, 

comportamentos, sonhos, perspectivas profissionais.  

Aqui, compreendemos que a subjetividade faz parte do projeto de sociedade: 

[...] capitalista de modalização dos comportamentos, da sensibilidade, 
da percepção, da memória, das relações sociais, das relações sexuais, 
elementos que articulam as pessoas com o mundo social e do trabalho. 
(GUATTARI, ROLNIK, 2007, p. 33-36). 
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  E, vemos, que a escola cria subjetividades controlando, moldando a conduta, a 

fala e a emoção, examinados por meio de critérios avaliativos escritos, visíveis e sutis. 

Na concepção de Louro (1997) a escola é formadora de divisões, enfatizando que estas 

separações realizadas dentro do âmbito escolar, estende-se a outros espaços sociais. 

  

Na concepção de Louro (1997): 

Desde seus inícios, a instituição escolar exerceu uma ação distintiva. 
Ela se incumbiu de separar os sujeitos — tornando aqueles que nela 
entravam distintos dos outros, os que a ela não tinham acesso. Ela 
dividiu também, internamente, os que lá estavam, através de múltiplos 
mecanismos de classificação, ordenamento, hierarquização. A escola 
que nos foi legada pela sociedade ocidental moderna começou por 
separar adultos de crianças, católicos de protestantes. Ela também se 
fez diferente para os ricos e para os pobres e ela imediatamente 
separou os meninos das meninas. (LOURO, 1997, p. 57). 
 
 

Para a autora supracitada, a escola atuou, e atua, escolarizando não só o corpo, 

mas também a mente, haja vista que, por meio da criação de códigos e símbolos, ela 

acabou por delimitar os espaços dos sujeitos, instituindo neles/as o que pode ou não 

fazer, quando, onde, de que forma, quais sexos e quais idades. Segundo a autora, tudo 

isso deve-se ao poder de interiorização que cada indivíduo faz dos sistemas coercitivos 

e das instituições disciplinares existentes no espaço escolar, o que os levou a aderir tais 

delimitações na sua vida cotidiana e a considerá-las como “naturais”. 

 Embora cada cultura possua seu modo particular de gerir estes tipos de 

hierarquização dos espaços, todas acabam por ser influenciadas diretamente pela escola, 

pois “[...] tal ‘naturalidade’ tão fortemente construída talvez nos impeça de notar que, 

no interior das atuais escolas, onde convivem meninos e meninas, rapazes e moças, eles 

e elas se movimentem, circulem e se agrupem de formas distintas” (LOURO, 1997, p. 

60). 

Mas, é perceptível que esta gama de símbolos ou códigos (gestos, hábitos e 

sentidos) instituídos pela escola atua de forma espontânea sobre as crianças, fazendo 

com que elas corporifiquem para sua vida inteira suas ações, como se elas fossem um 

órgão vital para o funcionamento dos seus corpos, tendo em vista que o que é 

considerado anormal a estes comportamentos são tidos como nocivos às suas vidas e, 

por isso, devem ser rejeitados, logo, esses comportamentos são os causadores das 

diferenças “naturais”.  
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Portanto, de acordo com Louro (1997) 

 

Os mais antigos manuais já ensinavam aos mestres os cuidados que 
deveriam ter com os corpos e almas de seus alunos. O modo de sentar 
e andar, as formas de colocar cadernos e canetas, pés e mãos 
acabariam por produzir um corpo escolarizado, distinguindo o menino 
da menina que "passara pelos bancos escolares" (LOURO, 1997, 
p.61): 

. 

As distinções seguem um caminho implantado pela disciplina, instrumento 

essencial das instituições coercitivas e muito estudado pelo filósofo Michel Foucault, 

em sua famosa obra “Vigiar e Punir”, em 1987, na qual, para o autor, a disciplina se 

constituía em “[...] um poder modesto, desconfiado, que funciona a modo de uma 

economia calculada, mas permanente” (FOUCAULT, 1987, p. 153 apud LOURO, 

1997, p. 63).  

Para Foucault, segundo Guacira Louro, essa disciplina chega a provocar um 

disciplinamento contínuo, porém quase imperceptível, principalmente quando se 

encontram inseridos em Currículos, materiais didáticos, processos avaliativos ou mesmo 

através da linguagem, posicionando as distinções entre os gêneros, etnias, raças etc. 

Louro (1997) chama a atenção, primordialmente, para a performance da 

linguagem na corporificação dos símbolos diferenciadores propagados pela escola, de 

modo que “[...] a linguagem não apenas expressa relações, poderes, lugares, ela os 

institui; ela não apenas veicula, mas produz e pretende fixar diferenças” (LOURO, 

1997, p. 65).  

Para a autora, a linguagem se impõe desta forma porque ela permeia a maioria 

das nossas situações cotidianas, além disso, ela se constitui na forma mais “natural” de 

disciplinamento, consequentemente sua capacidade de diferenciação se torna explícita, 

natural aos nossos olhos, pois descartamos este seu caráter disciplinador por considerá-

la, apenas, como um veículo de comunicação essencial. 

Portanto, é preciso atentar-se para o fato de que a escola é uma das principais 

divulgadoras das diferenças, sejam elas quais forem, de tal modo que “currículos, 

regulamentos, instrumentos de avaliação e ordenamento dividem, hierarquizam, 

subordinam, legitimam ou desqualificam os sujeitos” (LOURO, 1997, p. 85), 

instituindo, assim, as distinções. 

O período que decorreu de 1964 a 1974, fora caracterizado por uma severa 

disciplina que mantinha o controle social das escolas para, posteriormente, estender a 
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toda a sociedade. Deste modo, este tecnicismo perpassado no ensino do 1° e do 2° grau 

não prezava somente pela elevação das forças, mas também no controle das mesmas 

fora do âmbito educacional. 

 Desde então, foi construída uma falsa imagem da formação profissional pautada 

na qualificação profissional como solução para os problemas de emprego, criando, por 

meio desta justificativa, vários cursos técnicos profissionalizantes, questão que fora 

interpretada por Germano (1994) como uma abreviação da escolarização 

intencionalizada, que objetivava empurrar a população de origem pobre o mais rápido 

possível para o mercado de trabalho, oferecendo, aos mesmos, funcionalidades que 

visavam a produção de riqueza para o país.  

Segundo Saviani (2005), a escola contribui de maneira significativa para o 

mercado de trabalho por formar indivíduos eficientes, que a partir de então atuaram na 

contribuição do crescimento produtivo e econômico do país. Mas, esta educação não 

estava voltada apenas para a transmissão de “saber fazer”, isto é, para a instrução, pois 

encontrava-se, ao mesmo tempo, ligada à divulgação do conhecimento científico e 

comportamental, no qual inseria-se o propósito de acentuação da estrutura dos valores 

morais (dentro da perspectiva cristã), cívicos e humanísticos na comunidade 

educacional.  

Na busca pela divulgação do conhecimento científico, o Estado passa a investir 

na educação técnica, visando uma amplificação no setor profissional brasileiro. Diante 

deste contexto, surgem as primeiras ideais para a formação do Colégio Agrícola Assis 

Chateaubriand, que veio a ser fundado em 20 de outubro de 19621, que de acordo com a 

revista comemorativa dos 50 anos de fundação do colégio, este teria surgido: 

Através de um convênio com a Superintendência de Ensino Agrícola e 
Veterinário de Ministério da Agricultura e Veterinária [tendo recebido 
este nome] em homenagem ao renomado jornalista paraibano. Sua 
regulamentação só aconteceu 13 anos depois, em 1975, pela Lei 
6226/75. (REVISTA 50 ANOS apud CAMPOS, 2013, p. 41). 
 

Na mesma Ata consta que neste dia foram escolhidos João de Souza Barbosa 

para diretor e Ramylson Monteiro Viana como vice-diretor, assim como escolheram os 

seguintes professores para as seguintes disciplinas, visando apresentar a listagem para a 

avaliação da Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário (SEAV), para a 

tramitação burocrática do processo: 

 

                                                           
1 Dados encontrados na Ata de Fundação de 1962. 
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PROFESSORES/AS DISCIPLINAS 

Fernando Silveira Português 

José Cavalcante de Figueiredo Matemática 

Amaury Vasconcelos História 

Ruth Trindade de Almeida Iniciação das ciências 

João de Souza Barbosa Inglês 

Severino Gomes Agricultura 

Raymilson Monteiro Viana Criação de animais domésticos  

Manoel Tavares Noções de economia e Administração Rural 

José de Oliveira Siqueira  Educação Física 

Salvino de Oliveira Filho Prática Agropecuária 

João Paulino de Moraes Noções de enfermagem, pequena cirurgia e Defesa 

Sanitária  

Hermes Cabral Industrialização e conservação de produtos 

Agropecuários 

Crisóstomo Holanda de 

Lucena 

Higiene e rifervagua e Socorro de emergência 

Alcindor Villarim  Geografia 

Severino Duarte de Melo  Desenho Técnico 

 

 

 

Fonte:  Pesquisa realizada no ano de 2015. 

 

Listagem na qual só se encontra uma presença feminina entre o corpo docente, 

questão que se deve fundamentalmente ao fato de que por ser esta uma área de âmbito 

masculino na época, pois como elenca Fany Tabak (2003, p. 22) “Nas sociedades de 

tipo patriarcal, a mulher não é estimulada a se ver como uma profissional, a longo 

prazo. Falta incentivo por parte da família para carreiras consideradas “masculinas” e 

muitas vezes é a própria mulher que se auto discrimina”. 

No mesmo livro de Ata encontramos também a descrição da reunião do dia 22 

de fevereiro de 1963 na Faculdade de Filosofia, a qual teria sido convocada pelo Senhor 

João de Souza Barbosa “com a finalidade de organizar o currículo e determinar as 

disciplinas e seus respectivos professores” (Folha n° 03), buscando integrar o ensino 
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agrícola ao ensino de nível médio. Currículo que de acordo com a Ata fora organizado 

utilizando como modelo o da Escola Agro Técnica Vidal de Medeiros da cidade de 

Bananeiras. 

Com o estabelecimento do currículo foram escolhidos os/as seguintes 

professores/as nas respectivas disciplinas, assim como os/as funcionários/as: 

PROFESSORES/AS DISCIPLINAS FUNCIONÁRIOS FUNÇÃO 

Fernando Silveira Português Aécio Diniz de 

Almeida 

Secretário 

Ruth Trindade de 

Almeida 

Geografia Severino Gomes da 

Silva 

Chefe de 

disciplina 

Amaury Vasconcelos História Johan Jefferson 

Silveira 

Auxiliar de 

Secretária 

José Figueiredo Matemática  

João de Souza Barbosa Inglês 

Josefa Gomes de 

Almeida 

Iniciação as ciências 

João Paulino de Morais Noções de 

enfermagem e 

pequena cirurgia 

Severino Duarte de Melo Preparo e 

conservação de 

Produtos Agrícolas 

Ramylson Monteiro 

Viana 

Higiene Rural e 

Socorros de Urgência 

 

Manoel Tavares de Melo 

Cavalcanti Filho  

Prática Agropecuária 

José Siqueira Educação Física 

Alcindor Vilarim Educação Cívica 

Hermes Cabral Gondim Oficinas Rurais 

   

Fonte: Pesquisa realizada no ano de 2015. 
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A instituição possibilitaria aos sujeitos de Campina Grande e à Região uma 

qualificação profissional técnica agrícola que se traduzia em um processo de 

modernização na cidade. O Colégio Assis Chateaubriand tinha como principais 

objetivos, segundo o regimento da instituição, atuar no aprofundamento da cultura geral 

da iniciação técnica, possibilitando uma maior integração dos/as estudantes com a 

comunidade, preparando-os/as para atividades especializadas desde o ensino médio, 

atividades estas que seriam lapidadas em um período de dois anos. Assim, como 

verificou-se pela leitura do Artigo 3 do regimento de criação do Colégio agrícola Assis 

Chateaubriand que este buscava:  

O Colégio Agrícola ‘Assis’ tem por finalidade: a) Ministrar instrução 
de 1° e 2° grau, a jovens de ambos – os sexos que apresentem 
tendências para vida rural; b) Preparar o educando (sic) para o 
exercício de atividades especializadas em nível médio; c) Acentuar a 
estruturação de valores morais, cívicos e humanísticos; d) Oferecer 
oportunidade ao desenvolvimento das aptidões vocacionais, 
principalmente aqueles relacionados com a agropecuária; e) Cooperar 
na educação das populações rurais, realizando – cursos regulares 
técnicos secundários e cursos supletivos de diferentes modalidades 
sobre (sic) a agricultura, zootecnia, indústrias rurais e economia 
doméstica rural; f) Criar atitudes positivas em relação às atividades 
técnicas e cientificas; g) Orientar o adolescente na escolha de 
oportunidade de trabalho ou de outros estudos ulteriores; h) Contribuir 
para a racionalização da agropecuária nacional, através do ensino e 
divulgação de métodos científicos; i) Proporcionar sólida formação 
cristã, moral e cívica. Parágrafo único – como complementar à 
educação especializada – prevista neste artigo, poderão ser 
ministrados ensinamentos sobre trabalhos manuais em ferro, madeira, 
couro e materiais plásticos (REGIMENTO DE CRIAÇÃO DO 
COLÉGIO AGRÍCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND, 1974, 
p.1). 

Esta perspectiva de produzir um ensino técnico voltado para a formação agrícola 

na cidade de Campina Grande obedece aos princípios da lei que reformou o primeiro e o 

segundo grau, ou seja, a Lei de n° 5.692/71, a saber, que a habilitação profissional 

deveria estar programada de acordo com a região, de modo que correspondesse à três 

áreas econômicas, que seriam: a primária, pautada na agropecuária; a secundária, 

voltada para as atividades da indústria; e a terciária, ajustada na questão dos serviços 

diversos.  

Mas, não se pode afirmar que a escola está reduzida apenas à formação de uma 

profissionalização, já que o ensino abrange uma escala muito maior, tendo aspectos de 

formação moral através da transmissão de valores. Deste modo, Kerschensteiner (1996, 

apud, AMADO, Janaína, FERREIRA, 1995, p. 23) defende que a escola possui três tarefas: 
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“educação profissional, a moralização da profissão e [...] a moralização da sociedade”. 

Contudo, esta tripla função se tecia com o desenvolvimento da tecnologia, por isso, 

houve a necessidade de se aliar a tecnologia à construção de uma moral social, 

objetivando a manutenção e o controle da sociedade.  

Esta questão fica muito clara na narrativa da ex-aluna e ex-professora Neuza dos 

Anjos, quando a mesma menciona entre as entrelinhas da sua narrativa que o seu 

sucesso profissional também se deve ao seu compromisso ou mesmo da sua conduta 

moral: 

[...] modesta parte levei meu trabalho com seriedade, não vou dizer 
que toda mulher que faz o curso técnico é bem-sucedida 
profissionalmente, porque infelizmente a mulher gosta muito de se 
envolver com bebida, com homem, arrumando barriga, jamais uma 
jovem que bebe, que sai final de semana, que chega fora do horário de 
trabalho, que arruma barriga logo, tem condições de pegar uma 
empresa particular como eu peguei, eu trabalhei em várias empresas 
privadas [...]. (ANJOS, 05 de maio de 2014). 
 

Entretanto, o avanço tecnológico reivindicava a formação de técnicos/as 

especializados/as que promovessem o aumento da produtividade. A tecnologia também 

era vista como responsável pelo ingresso das mulheres no mercado de trabalho, já que o 

trabalho manual estaria sendo dispensado em função da tecnologia, o que favorecia a 

presença das mulheres no mercado. 

 Para tanto, percebeu-se que a organização das empresas, das indústrias e dos 

serviços se expandiram para a organização da escola, de modo a se especializarem nas 

funções, na operacionalização dos objetivos, nos usos dos instrumentos e das técnicas, 

questão que também fora denunciado por Foucault (2007), quando ele evidencia que a 

disciplina usou da arte das distribuições, na qual os indivíduos encontravam-se 

distribuídos em um espaço delimitado e homogêneo, em verdadeiros quadriculamentos, 

localizações funcionais que permitiam, no final do século XVIII, “articular essa 

distribuição sobre um aparelho de produção”, tornando, por isso, a educação mais 

objetiva.  

 

Considerações finais 

Assim, abordamos aqui a contribuição novas subjetividades de gênero tecidas no 

Colégio Assis Chateaubriand na cidade Lagoa Seca-PB.  

Através dele, foi possível observar que a partir de 1971, Campina Grande fora 

beneficiada com as políticas de investimentos educacionais proporcionadas pelo 
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Governo Federal, investimento que teve preponderância no ensino profissional, pois 

compreendia-se a educação como o caminho certo para o desenvolvimento 

socioeconômico, tendo como consequências a ampliação dos espaços de formação 

profissional ao gênero feminino na década de 1970, principalmente nas áreas de 

raciocínio lógico e matemático, antes característico e restrito ao sexo masculino.  

Em Campina Grande, a expansão do mercado de trabalho, devido ao ensino 

profissionalizante, adveio da criação do curso técnico Agrícola no antigo Ginásio 

Agrícola Assis Chateaubriand, em 1973, localizado na cidade de Lagoa Seca, a 10 km 

de distância do Centro de Campina Grande e que abria vagas para todos os jovens da 

região, principalmente os de origem rural.  

A formação técnica proporcionada pelo Assis Chateaubriand resultou na 

formação das professoras pioneiras das disciplinas técnicas do próprio colégio e as 

primeiras técnicas agrícolas que ocupariam cargos em órgãos públicos e privados, em 

nível Local, regional e nacional, o que mostra a contribuição do Colégio Agrícola como 

um dos responsáveis pelo processo de modernização da Cidade de Campina Grande. 

Como percebe-se, a década de 1970 compreendeu um período de mudanças para 

muitas mulheres que, antes, restritas ao cuidado da casa, da família, outras trabalhando 

em atividades profissionais relacionadas ao cuidado, como o magistério, a enfermagem, 

ao serviço social, além de tantas outras mulheres que historicamente mantem a sua 

família por meio de atividades denominadas de serviços. Tais mudanças são percebidas 

com a qualificação educacional de jovens moças que vão estudar no Colégio Assis 

Chateaubriand. É mister que esta ampliação de espaços educacionais para o feminino e 

a sua inserção no mercado de trabalho em áreas profissionais, até então restritas aos 

homens são estratégias de novos projetos de “governo das almas”, quando o Estado 

moderno amplia os espaços de educação para homens e mulheres, construindo assim, 

outras subjetividades de gênero.    

Em nossas análises, percebeu-se, ainda, que o Colégio Agrícola Assis 

Chateaubriand foi um espaço de qualificação profissional em nível técnico, criado pelo 

respaldo legal da Lei nº 5.692/71, uma ambiência escolar de subjetivação de 

comportamentos, de ideias, de sentimentos nas/os jovens estudantes com vista aos 

projetos da maquinaria estatal que requeria mão de obra qualificada para atender as 

novas atividades profissionais em ascensão. Questão que fora estudada pelo filosofo 

Michel Foucault, em sua obra Vigiar e Punir (1987), na qual ele atribuía uma instrução 
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cuja disciplina seria a responsável por definir a relação que o corpo deveria ter em 

relação ao objeto com que trabalha, objetivando, assim, uma composição de forças que 

resultariam na eficiência da ação. 
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