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1. Introdução 

 

O presente artigo parte das teorias pós-críticas de currículo quando as 

mesmas trabalham a questão do multiculturalismo e das diferenças culturais. 

Entre as diferenças, destacamos as de gênero, que desde o Brasil patriarcal, 

tornaram mais acentuadas as relações de poder entre homens e mulheres 

destacando-o, como o “sexo forte” e ela, como “o sexo frágil, o belo sexo”. Estas 

diferenças culturais se estenderam, inclusive, para o currículo fazendo com que os 

homens tivessem acesso a componentes curriculares e cursos em que podiam 

exercer as funções de mandonismo, acentuando as relações de poder.  

Às mulheres, restaram as funções de cuidado, de extensão do lar. Foi na 

profissão de professora, que encontraram respaldo de independência, inclusive, 

para fugir dos destinos que eram prontos e naturalizados, através do casamento. 

Estudar sobre mulheres que se tornaram professoras, sobretudo, as que tiveram na 

profissão uma forma de independência, de ascensão social, faz parte do tema do 

projeto de extensão a que este grupo faz parte, intitulado Cultura, memória e 

história: a prática educativa de mulheres que se tornaram professoras. Este 

trabalho é, portanto, fruto da pesquisa que desenvolvemos no Colégio Dr. Elpídio 

de Almeida popularmente conhecido como Colégio Estadual da Prata, localizado 
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no Bairro da Prata, no município de Campina Grande - PB. 

O nosso objeto de estudo tem como base ana vice-gestor primeiraa mulher 

diretora daquela da instituição de ensino citada acima e o objetivo é descrever a 

trajetória que levou o Colégio Estadual da Prata, depois de cinquenta e quatro 

anos, a instituir em seu quadro de direção, a primeira mulher a ocupar/assumir 

cargo de liderança.  

Para o andamento deste trabalho adotamos enquanto metodologia idas 

ao referido colégio para obter informações a respeito da trajetória histórica do 

mesmo, bem como, das eleições para a direção que escolheu a primeira mulher. 

Também tivemos conversas informais com a atual gestora do colégio foi 

realizado questionário online5, para saber a respeito das eleições e na ocasião 

para obtermos dados mais precisos, além de termos tido acesso ao acervo da 

escola, este composto por fotos, móveis, diplomas, homenagens escritas, cadernos 

de anotações de professores etc.  

 

2. Desenvolvimento: falando sobre mulheres 

A discussão sobre a história da mulher ou história da educação feminina, 

enquanto objeto de pesquisa, não era prioridade para a ciência. Foi depois da 

década de 1990, através de publicações de artigos neste assunto, que houve um 

aumento considerável da bibliografia que trata da educação da mulher numa 

perspectiva histórica, bem como a aceitação da palavra gênero, para denotar a 

dimensão social construída através da relação entre homem e mulher. Diferente 

do que é propagado, não foi o feminismo que criou a categoria gênero, uma vez 

que ela teve início na pesquisa acadêmica. Porém a militância está totalmente 

articulada à cientificidade quando se trata de gênero (e raça). Assim, quando se 

fala de gênero, os estudos não são neutros, mas estão carregados de luta, 

persistência e resistência. 

As configurações de poder entre os gêneros, as normatizações valorativas, 

os significados e símbolos diferenciam de acordo com as culturas, as classes 

sociais, raças e momentos históricos, gerando redes de significações que são 

refletidas em todos os âmbitos da vida cotidiana fazem parte da luta das mulheres. 

Tais significações estão cheias de desigualdades, que produzem e reproduzem a 
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discriminação influenciando todas as instâncias da vida social pública e privada, 

tais como na profissão, no trabalho, no casamento, no padrão de vida, nos meios 

de comunicação e nas ciências (como História e Antropologia).  

Segundo Louro (1997, p. 478), “não há como entender a história de como 

as mulheres ocuparam o magistério, sem reconhecer que esta se constituiu 

também no âmbito das relações de gênero”, que combinado à religião, classe, 

idade, designou posições que as professoras ocuparam. Vamos discutir um pouco 

desta história para situar o tema sobre estas relações. 

 

2.1 A mulher e a educação 

 

O fluxo político-social vivido no final do século XIX e início do século 

XX, carregava um discurso repressor, que pregava uma concepção positivista a 

respeito das mulheres, atribuindo às mesmas, uma idealização de pureza, 

moralidade - principalmente cristã -, dom da maternidade, generosidade e 

ausência do instinto sexual.  

O magistério surge para as mulheres como uma chance de mudança na 

realidade idealizada pelos positivistas, ele vem acompanhado pela esperança de 

conquistar uma “independência feminina”, ou seja, a quebra das barreiras 

ideológicas que mantinham uma sociedade machista controlada por homens ricos 

detentores de todo o poder sobre as mulheres. Quando o magistério passa a ser 

compreendido como uma profissão feminina, se torna a grande oportunidade 

dessas mulheres esperançosas que lutavam para se tornar livres dos limites 

impostos por aqueles que se diziam maiores que elas, podendo assim decidir o 

que caberia ou não a cada mulher. Mesmo sendo uma conquista pequena e lenta 

diante de tudo aquilo que ainda deveriam conquistar, as mulheres se mantêm 

firmes em seus ideais que desconstruiriam a categorização vigente que definia 

aquilo que a mulher deveria ser, onde ela poderia estar e quais coisas era obrigada 

a fazer. 

Foi por volta de 1870 que as mulheres começaram a tomar “posse” das 

escolas normais, uma vez que, elas estavam se formando em maior número que 

os homens, que trabalhavam também, em outras áreas. A educação passou a ser, 
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cada vez mais, o espaço das mulheres ocasionando a ascensão feminina no 

magistério. Na época em que as mulheres começaram a ter um lugar no 

magistério, a religião era grande detentora do poder de persuasão, ou seja, tentava 

controlar o agir e o pensar das pessoas pelas suas regras ditadas em um discurso 

de salvação, moral e ética.  

Sendo assim, as mulheres eram aquelas com a missão de cuidar e amar 

acima de todas as coisas, elas encarregava-se dos cuidados com a casa, o marido e 

os filhos, e agora, além dos seus, deveriam cuidar também da educação dos filhos 

de outros e o fazer com muito amor, dedicação e responsabilidade. “Era aceitável 

que as mulheres desempenham um trabalho, desde que este significasse cuidar de 

alguém” (ALMEIDA, 1998, p. 32). As senhoras trabalham inicialmente em um 

horário que pudesse conciliar com seus deveres na casa, aquela que não tivesse 

condições de fazer os dois com efetividade não entraria na carreira de professora, 

continuaria somente com a sua missão de mãe cuidadora, pois essa era mais 

importante. “Mantida dentro de certos limites, a instrução feminina não 

ameaçaria os lares, a família e o homem” (Ibid, 1998, p. 33). 

Essa era a doutrina mais influente no momento para justificar a entrada 

das mulheres no magistério, para isso se afirmava que, as mulheres seriam 

instruídas para cuidar das crianças na escola enquanto os homens se preocuparem 

com outras situações, iriam para as guerras, tomariam conta das finanças, da 

política, e dos cargos mais importantes na sociedade. Alguns fatores 

impulsionaram essas mulheres ao desejo de mudança, muitas obrigadas a se casar 

ainda jovens não tinham outra opção e muito menos o direito de escolha ante aos 

seus anseios, outras querendo tornar-se autônomas, independentes para viver sem 

a necessidade de um marido ou uma família. Depois que tiveram acesso à 

educação, as mulheres almejam mais, pois, ao ter o poder de estar na sala de aula 

e expressar-se – mesmo reprimidas pelo currículo – bem como conviver com 

homens instruídos, começaram até a se inserir em discussões filosóficas, antes 

restritas somente aos homens. Tudo isso lhes abria os olhos para perceber o 

quanto elas alcançariam através do magistério se estivessem dispostas a mudar a 

realidade imposta não só para elas, mas para todas que viriam depois. Elas eram 

moldadas porque também afetariam o interesse de suas alunas que se inspiraram 

nessas professoras como modelos essenciais na construção de sua conjuntura 
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pessoal, sua postura e seu comportamento. “Uniformes sóbrios, avessos à moda, 

escondiam os corpos das jovens, tornando-os praticamente assexuados, e 

combinavam-se com a exigência de uma postura discreta e digna” (LOURO, 

1997, p.461 - grifos nossos). 

 

3. À guisa de conclusão: professora Fátima Lúcia Cruz de Lacerda 

 

a. Sobre a entrevistada 

 

Professora de química, Fátima Lúcia Cruz de Lacerda, é natural de São 

José de Piranhas e estudou durante toda a vida em escolas públicas como o 

Estadual da Prata - escola que anos depois, penso que sem fazer ideia, a jovem 

garota, Fátima, cogitava gerenciar - e o Liceu Paraibano. Seu pai era funcionário 

dos correios e sua mãe do LAT (Laboratório de Alta Tensão da UFCG), seus 

irmãos se formaram em psicologia e engenharia civil - com certeza, pela 

influência da profissão de seus pais -. Passado se o tempo, Fátima se casou, e em 

entrevista nos relatou que tem dois filhos. Então, ao longo de seus 43 anos de 

carreira realizou o projeto RETIDE, com o objetivo de reativar o laboratório de 

química da (escola?). E no ano de 2009, Fátima Lúcia assumiu a gestão do 

Colégio Dr. Elpídio de Almeida, onde continuou até a realização dessa pesquisa. 

 

b. Sobre a escola 

 

No questionário, foram adicionadas algumas perguntas específicas sobre a 

escola, com informações não encontradas no site da escola. Sobre sua estrutura, a 

escola possui 32 salas de aula, 05 banheiros, 01 biblioteca, 01 auditório, 01 sala 

de multimídia. Além disso, com cerca de 800 alunos, a escola mantém o Ensino 

Médio regular e Profissionalizante com Cursos Técnicos em Comércio e 

Administração. Descrevendo assim, que à época e nos dias de hoje, que sua 

estrutura, foi desenvolvida para atender e trazer maior prestígio a sociedade ainda 

elitizada, que usufruía da instituição. 
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c. Trajetória Profissional 

 

Quando questionada sobre como nasceu a ideia de mulheres ingressando 

na gestão, após 52 (cinquenta e dois) anos nos quais apenas homens ocuparam 

cargos de direção, a professora respondeu que havia uma necessidade de uma 

gestão mais democrática e que mesmo a ideia aparecendo de forma natural, 

existem algumas restrições, pois ainda persistia o pensamento de que era 

primordial uma pessoa de “pulso” para administrar uma escola tão grande. Porém, 

segundo a entrevistada, as mulheres provaram que era possível “manter a 

autoridade sem autoritarismo com acolhimento e diálogo para conquistar o 

respeito e a confiança da comunidade escolar”. 

Sobre o processo de eleição para o cargo de gestora, Fátima explicou que 

esta aconteceu por meio de uma eleição direta, a partir de 2007, quando a 

comunidade escolar voltou a escolher seus representantes, elegendo Gisélia 

Mariz como gestora e Fátima Lacerda como vice. A professora colocou a 

liderança como desafio que enfrentou no período de gestão. E mesmo sabendo que 

ao longo dos 52 anos de fundação a escola teve apenas homens à frente da gestão, 

o seu olhar enquanto mulher e gestora é de quem acredita no potencial e na 

competência dessas mulheres que estiveram administrando a escola até a presente 

data.  

Posteriormente, questionamos a professora sobre a reação das outras 

pessoas sobre o seu ingresso na gestão, especialmente as mulheres, o que elas 

diziam sobre essa mudança e se houve algum tipo de resistência por parte de 

alguma delas. Fátima declarou que não ocorreu resistência, mas que talvez 

algumas tenham se sentido apreensivas. Fátima colocou que muitas atividades 

foram promovidas durante sua gestão, tanto que se torna difícil citá-las, mas que 

sempre promoveu a participação de todos no processo de gestão democrática. 

Sobre o que a motivou a ocupar o cargo de gestora num Colégio grandioso e 

tradicional como o Estadual da Prata, a diretora explicou que foi muito solicitada 

pelos colegas professores que acreditaram no seu trabalho desde que atuou como 

vice-diretora. Ela também explicou que durante o seu período como gestora teve 

total liberdade para realizar as atividades administrativas dentro da escola, porém 

esbarrou com alguns desafios como recursos financeiros e humanos que, por 
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vezes, eram insuficientes para manter uma escola desse porte. Por fim, ela 

completa que se sentiu reconhecida pelas atividades desenvolvidas, graças aos 

seus colegas e suas potencialidades. 
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