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ataduras banhos frios
descargas elétricas
são porcas permanentes
mas como descobrem os maridos
enriquecidos subitamente
as porcas loucas trancafiadas
são muito convenientes
interna, enterra.
(Angélica Freitas)
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RESUMO

Esta pesquisa tem como objetivo apresentar a reflexão realizada sobre as relações de gênero
existentes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº. 5.692 de 1971, que
reverberaram em Guarapuava-PR, entre os anos de 1971-1983. A partir da análise da
reorganização da Escola Ana Vanda Bassara, feita para atender as propostas da legislação,
buscamos perceber como a composição das turmas, currículo e demais práticas pedagógicas
propunham as mulheres uma representação do feminio, aqui discutida. O estudo baseia-se em
três níveis de análise: com um rol variado de fontes, primeiro analisamos continuidades e
rupturas nas leis educacionais, e, como ao decorrer do período observado, questionamentos
vindos dos movimentos de mulheres e feministas, em busca de uma educação não sexista,
foram atendidas ou não. Partimos então para um estudo de caso: investigamos como a Escola
Ana Vanda Bassara interpretou a referida legislação, ainda marcada por diferenças de gênero,
e buscamos perceber como a instituição acompanhou a tentativa em ser reconhecida como
moderna, frente ao processo de urbanização do período. Por fim, no nível do sujeito, por meio
do caderno de uma estudante de 15 anos, matriculada na disciplina de Indústria Caseira, da 7º
série do ano de 1982, analisamos como as ações pedagógicas realizadas nessa disciplina
contribuíram para as idealizações de gênero, por intermédio dos ensinamentos propostas sobre
como deveria ser uma mulher, frente a grandes mudanças e conquistas, no início da década
de 1980, em que a educação ansiava por uma modernidade, mas ainda reafirmava uma visão
sexista do mundo social. Como sujeito ativo, através de entrevistas concedidas pela estudante,
foi possível perceber a construção de subjetividades, marcada por diferenças de gênero,
étnica, geração e classe social.
Palavras chave: Educação; Gênero; História das Mulheres; Legislação; Modernidade.
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Abstract

This research aims to present the reflection made on the relations existing gender in the Law
of Education Guidelines and Bases (LDB) No. 5692 1971 reverberated in Guarapuava-PR,
between the years 1971-1983. From the analysis of the reorganization of Ana Vanda bassara
School, made to meet the proposed legislation, we seek to understand how the composition of
classes, curriculum and other teaching practices proposed women a representation of feminio,
discussed here. The study is based on three levels of analysis: with a varied list of sources first
analyze continuities and ruptures in educational laws, and as the course of the observed
period, come questions of women and feminist movements in search of an education gender
neutral, have been met or not. then left for a case study: investigate how the School Ana
Vanda bassara interpreted the legislation, still marked by gender differences, and seek to
understand how the institution followed the attempt to be recognized as a modern, forward the
period of the urbanization process. Finally, the subject level, through the notebook of a
student 15 years, enrolled in the discipline of Home Cooking Industry, 7 of the 1982 series,
we analyze how the educational activities carried out in that discipline contributed to gender
idealizations for through the proposed teaching on how it should be a woman, facing great
changes and achievements in the early 1980s, in which education longed for a modern but still
reaffirmed a sexist vision of the social world. As an active subject through interviews by the
student, it was possible to realize the construction of subjectivities, marked by differences in
gender, ethnicity, generation and social class.
Keywords: Education; Genre; Legislation; Modernity; Women.
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Introdução

Já é tarde, tudo está certo
Cada coisa posta em seu lugar
Filho dorme, ela arruma o uniforme
Tudo pronto pra quando despertar
O ensejo a fez tão prendada
Ela foi educada pra cuidar e servir
De costume esquecia-se dela
Sempre a última a sair.1

Um olhar atento para o passado nos permite perceber como as (re)definições de gênero
foram estabelecidas por meio de relações hierárquicas e são marcadas por constantes
momentos de confrontação,

distinção, negociação e/ou reforço, os quais impõem como

homens e mulheres devem representar-se socialmente. Investigar esse binarismo nos leva a
compreender como posicionamentos, ações, pensamentos, corpos e suas manifestações, tais
como modos de vestir e andar, dentre tantas outras marcas e atitudes, são definidas e
realizadas pelas percepções construídas em torno de um corpo generificado.
O trecho da canção acima, interpretada pela cantora Pitty, vai em direção contrária à
música de Ataulfo Alves e Mario Lago - "Ai que saudades da Amélia" -, composta no início
do século XX, a qual se apresenta como um lamento às mudanças sociais e culturais
promovidas, principalmente, em meio às ações do movimento sufragista no Brasil.2 As
estrofes de Pitty versam sobre um ideal projetado para mulheres, que foi construído ao longo
dos tempos. No Brasil, uma concepção patriarcal esteve presente de maneira bastante intensa
e fez com que permeasse entre nós, durante séculos, a concepção de que ser mulher(s)
1

LEONE, Priscila Novaes. MENDONÇA, Martim. Desconstruindo Amélia, faixa 07. In: Pitty, Chiaroscuro.
Deckdisc, 2009. 1 CD.
2
No início do século XX o Brasil vivenciou uma série de consternações promovidas pelo movimento sufragista.
Entre suas reivindicações estavam o direito a participação política para as mulheres, gerando conflitos entre
aqueles que viam esse processo como uma ameaça ao trabalho doméstico e a manutenção das mulheres no
espaço privado. Na década de 1920, um grupo de mulheres criou a Federação das Ligas pelo Progresso
Feminino, mais tarde passou a se chamar Federação Brasileira para o Progresso Feminino, e, entre vários
momentos de militância, no ano de 1932, sob as discussões de Berta Lutz, o movimento conquistou o direito ao
voto. Cf. ARAUJO, Cássia Barbosa de O voto de saias: a Constituinte de 1934 e a participação das mulheres na
política. Institutos de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. São Paulo, vol. 17, Set/Dez, 2003. p.
133-150; COELHO, Leila Machado; BAPTISTA, Marisa. A história da inserção política da mulher no Brasil:
uma trajetória do espaço privado ao público. Revista Psicologia Política [online]. 2009, vol.9, n.17, p. 85-99;
FONSECA-SILVA, Maria da Conceição. Memória, mulher e política: do governo das capitanias à presidência
da república, rompendo barreiras. In: TASSO, Ismara, NAVARRO, Pedro, (orgs). Produção de identidades e
processos de subjetivação em práticas discursivas. Maringá: Eduem, 2012. p. 183-208. HAHNER, June E. A
Mulher Brasileira e suas lutas sociais e políticas: 1850-1937. São Paulo: Brasiliense, 1981. SOIHET, Rachel. A
pedagogia da conquista do espaço público pelas mulheres e a militância feminista de Bertha Lutz. Revista
Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, Set/Out/Nov/Dez 2000, p. 97-117. SOIHET, Rachel. O Feminismo
Tático de Bertha Lutz. Florianópolis: Editora Mulheres; Santa Cruz do Sul (RS): EDUNISC, 2006.
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significaria ser somente filha, mãe e esposa.3 Concepções essas que, além de serem
percebidas como naturais, em diferentes momentos foram apresentadas como limitação social
e reforço da crença na inferioridade das mulheres em relação aos homens. Na música, as
características apresentadas pela cantora indagam sobre essa relação, pautada pela distinção
em torno de um corpo sexuado, em que as atividades dessas mulheres estariam voltadas aos
cuidados necessários com aos/as filhos/as, marido e ao lar, como se fossem naturais.4 Como
aponta Carla Pinski, nesse modelo rígido a “[...] dedicação ao lar, decorrência óbvia e
inescapável, fazia do papel de ‘dona de casa’ parte integrante das atribuições naturais da
mulher".5
Os questionamentos que se contrapunham a esses modelos femininos idealizados e
restritos ao lar foram ampliados e não ficaram restritos ao debate sobre o direito ao voto,
trabalho e educação. O movimento das mulheres e o desenvolvimento dos movimentos
feministas ao longo do século XX colocaram em xeque as desigualdades sociais promovidas
pela distinção hierárquica entre as concepções de masculino e feminino, seja na política,
economia, relações de trabalho, sexualidade, etc..6 Simone de Beauvoir, em 1949, talvez em
uma das frases mais impactantes para a época, afirmava que, "Ninguém nasce mulher: tornase mulher".7 Diante de tal afrontamento aos defensores de um corpo e comportamentos sociais
postos como naturais, Beauvoir instigou não apenas aos movimentos feministas, mas o
despertar de amplas pesquisas que propunham perceber como são/foram construídas e
reconstruídas as concepções sobre o que são homens e mulheres na/s sociedade/s, e de como
esses lugares sociais, supostamente naturais, geraram diferentes formas de opressão causadas
pela crença na distinção corporal, como um sistema de poder sobre as mulheres.8
Partindo de reflexões em torno das desigualdades sociais existentes entre homens e
mulheres, e, de como foram utilizadas diferentes estratégias para justificar e/ou, reforçar as
relações hierárquicas de gênero, a investigação promovida por esta pesquisa parte do
pressuposto de que a escola é um dos territórios onde, além de serem construídas e percebidas
3

Cf. MIGUEL, Raquel de Barros. RIAL, Carmen. Lazer: Programa de Mulher. In: PINNKY, Carla Bassanezi.
PEDRO, Joana Maria. Nova História das Mulheres. São Paulo: Contexto, 2012. p. 148-168;VIEIRA, Alexandre
Sardá. Sessão das moças: história, cinema, educação (Florianópolis: 1943-1962). (tese) 240fs. Florianópolis,
Universidade Federal de Santa Catarina/Programa de Pós-Graduação em História, 2010.
4
PAWLOWSKI, Cristiane. As mulheres no Rock: as identidades femininas e o sujeito pós-moderno em letras de
Rita Lee, Fernanda Takai e Pitty. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Programa de
Pós-Graduação em Letras, 2013.
5
PINSKY, Carla Bassanezi. A era dos modelos rígidos. In: PINSKY, Carla Bassanezi; PEDRO, Joana Maria.
(Orgs.). Nova história das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2012, p. 469-512.
6
PEDRO, Joana Maria. Traduzindo o debate: o uso da categoria gênero na pesquisa histórica. História: São
Paulo, v.24, n.1, p.77-98, 2005.
7
BEAUVOIR, Simone. O Segundo Sexo. volume 2. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 2ª ed., 1967, p. 9.
8
PEDRO, op. cit., p.82.
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as relações de gênero, ela foi, e continua sendo, um espaço de reforço das desigualdades de
gênero. Além da distinção em torno do sexo percebido, as hierarquias e as relações de poder
servem de instrumento para naturalizar valores, crenças, qualidades, qualificações, delimitam
as profissões a partir de discursos que incidem, criam e recriam os corpos ditos masculinos e
femininos.
O objetivo desta pesquisa é refletir sobre relações de gênero presentes na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº. 5.692, de 11 de agosto de 1971, e que reverberaram
no sistema educacional de Guarapuava, entre os anos de 1971 a 1983. A partir da análise da
reorganização escolar efetuada na Escola Ana Vanda Bassara, feita com intuito de atender a
referida lei, buscamos perceber como o currículo, composição de turmas e disciplinas
específicas propunham como as mulheres deveriam representar-se socialmente por meio da
formação escolar recebida desde a infância até a fase adulta.
Nosso intuito é perceber como a educação escolar contribuiu e/ou reforçou as
diferenças percebidas e construídas em determinada sociedade, marcada pela distinção e
hierarquia entre homens e mulheres. Além disso, buscamos compreender como essas
distinções já existentes no mundo social, contribuíram para marcar o corpo como uma região9
de conflito no sistema escolar.
Para isso, focamos a análise em três níveis de reflexão: a construção da legislação
nacional sobre educação vigente no período de 1971-1983; a reorganização de uma escola do
interior do estado do Paraná, efetivada a partir dessa legislação e a tradução da legislação e da
reorganização da escola, contida em um caderno produzido sob o olhar de uma estudante de
15 anos, matriculada na 7ª série, no ano de 1982; e por fim, a subjetivação de tais
ensinamentos presentes em entrevistas concedidas pela estudante.
A escola analisada - Ana Vanda Bassara -, está localizada na cidade de Guarapuava –
Paraná, e nos preocupamos em debater como foi reorganizado e reelaborado seu currículo
para atender à legislação em vigor. Buscamos compreender, neste estudo de caso, como as
relações de gênero influenciaram a organização curricular para a composição das disciplinas,
compreendidas como discursos autorizados pelas leis que regulamentavam o sistema de
ensino.
9

Compreendemos região como espaço de luta, confronto, disputas. Como lembra Pierre Bourdieu, “aquilo que
está em jogo”. Assim, ao referirmos à região, pretendemos observar a divisão, marcação, descontinuidades, as
fronteiras de autoridade que buscam legitimar, significar e definir o que se está em disputa. Conforme Bourdieu,
“Este acto de direito que consiste em afirmar com autoridade uma verdade que tem força de lei é um acto de
conhecimento, o qual, por star firmado como todo o poder simbólico, no reconhecimento produz a existência
daquilo que anuncia.”(BOURDIEU, 1989, p. 114). A legislação educacional por intermédio das instituições
escolares, marcam, (re)significam e (re)definem estas regiões.
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A fim de compreender a recepção do debate da legislação, ressignificada e filtrada
pela escola, e, de como esta propunha uma representação das mulheres na sociedade,
analisamos o caderno de uma estudante, como um vestígio indelével do cotidiano escolar.
Acreditamos que os registros deixados pela estudante representam intencionalidades
promovidas em âmbito municipal. Em meio a essa formação escolar generificada, buscamos
perceber por meio da fala da estudante, como esses ensinamentos contribuíram para a
construção de subjetividades pautadas na dicotomia masculino/feminino.
Nossa análise contribui para a reflexão de como as propostas da LDB de 1971
interviram no cotidiano local, ao provocar novas reformulações nas escolas de Guarapuava, e
nos/as estudantes, sujeitos diversificados que (re)significaram aqueles ensinamentos a partir
do seu gênero, idade, etnia e condição social.
As investigações históricas sobre a educação, especialmente as que vêm abordando
relações de gênero, têm apresentado cada vez mais resultados significativos, contribuindo
com novos olhares para questões que pareciam estar compreendidas. Entre os mais diversos
questionamentos sobre o passado, podemos perceber um número variado de fontes que
enriquecem as análises que vem sendo construídas sobre a Educação. São documentos
oficiais, registros produzidos por professores/as e demais funcionários/as, como chamadas,
matrículas, inventário; vestígios produzidos por estudantes, tais como cadernos, cartas,
bilhetes, e até mesmo a problematização da memória como fonte histórica.10
Seguindo a perspectiva que pretende abarcar níveis diferentes de análises para
compreensão das transformações históricas e do discurso legal, projetado para o ensino
brasileiro no período, entre o rol de fontes selecionadas para esta pesquisa, utilizaremos: a Lei
Orgânica do Ensino nº 4.244, de 09 de abril de 1942; Lei de Diretrizes e Bases da Educação
nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961; Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº. 5.692, de 11
de agosto de 1971; Decreto-lei nº 869, de 12 de setembro de 1969; Decreto-Lei nº 6.660, de
18 de junho de 1979; e, Lei nº. 7.044, de 18 de outubro de 1982. E para análise do estudo de
caso focado na atribuição de sentido dado pela equipe da Escola Ana Vanda Bassara: a
legislação do período 1971- 1983, utilizamos: 03 Livros Atas de Exames distribuídos entre os
anos: 1965-1971, 1970-1973 e 1976; 05 livros: Ata de Notas, correspondentes aos anos:
1972-1973; 1974; 1975; e 02 livros referentes ao ano de 1978; Livro de Notas (1979-1980);
06 livros ata com assuntos diversos; Decreto 4.830/82 que regulamenta a organização das
10
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escolas do Estado do Paraná; 01 livro sobre registros de estágio realizado no ano de 1980; 01
livro sobre as normas e deliberações da A.P.P. do Estado do Paraná; tabela produzida em
1982 sobre matrículas realizadas para o ano de 1983; declaração de aceitação das aulas
distribuídas em dezembro de 1982, a serem ministradas no próximo ano; grade curricular para
as 5ª(s), 6ª(s), 7ª(s) e 8ª(s) séries do ano de 1980; relação dos/as professores/as e o número de
aulas nas respectivas matérias; lista das disciplinas ofertadas entre os anos de 1972, até a data
de 04 de junho de 1982; ficha preenchida com o resultado final dos/as alunos/as referentes ao
ano de 1972; livro de registro de alunos/as matriculados/as no ano letivo de 1982 e 1983 para
as 5ª(s), 6ª(s), 7ª(s) e 8ª(s) séries, dos períodos diurno e noturno, e, 03 plantas territoriais
(mapas) entre os anos de 1970-1983, da cidade de Guarapuava e das proximidades de onde
fora construída a Escola Ana Vanda Bassara.
Os referidos documentos estão disponibilizados para consulta em diferentes
estabelecimentos. Os livros ata referentes às notas de 1972 a 1976 e do ano de 1978, e, livros
atas de exame (1965-1971), estão no arquivo morto da Escola Municipal Alcindo de França
Pacheco, Guarapuava –PR. As leis, decretos, atos e mensagens governamentais, estão
disponibilizadas para consulta online. Os demais documentos estão sob os cuidados e posse
do atual Colégio Estadual Ana Vanda Bassara. Na primeira visita à instituição, ainda em
período de elaboração do projeto para levantamento das fontes, o sistema de arquivo parecia
ser provisório, pois os documentos estavam armazenados em uma sala sem apresentar
identificação em prateleiras, divisão por período, ou demais informações que demonstrassem
uma atenção especial para dos mesmos. Nas visitas posteriores, observamos que houve
algumas alterações, a sala era a mesma, mas havia sido reorganizada: os armários estavam
com etiquetas, a documentação fora organizada por tema e ano, evidenciando que a escola
disponibiliza de um arquivo bastante rico para a investigação histórica. Os mapas estão
disponibilizados para consulta na Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava –
SURG.
Por fim, para adentrarmos no nível do sujeito, buscando compreender como as
propostas da LDB de 1971, referentes às relações de gênero, foram lançadas sobre os/as
estudantes, a fim de marcar, (re)definir e (re)significar seus corpos, nos utilizamos como fonte
histórica um caderno de brochura, de 48 (quarenta e oito) folhas, produzido por uma estudante
da instituição, durante o ano letivo de 1982, correspondente à disciplina de “Indústria
Caseira”. Realizamos também 02 (duas) entrevistas com a proprietária do caderno, hoje com
49 anos de idade. Optamos por utilizar o pseudônimo de Liza, para nos referirmos a ela no
decorrer deste texto. O acesso ao caderno se deu em 2012, enquanto lecionava no ensino
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básico. Durante um debate sobre relações de gênero, uma das estudantes apresentou um
caderno, escrito por sua mãe ao longo do ano de 1982. Os enunciados da primeira página já
despertaram o interesse em realizar uma pesquisa sobre o tema, e, ao entrar em contato com a
proprietária do caderno, oficializamos a liberação do mesmo para a pesquisa.
Pensando nas limitações da pesquisa, entre elas a abrangência da legislação
representar todo o sistema federativo de ensino, a análise está concentrada nas intenções e
regulamentações da diferenciação de gênero presentes na LDB de 1971, e partindo dessas
observações, com base nas expectativas atribuídas na lei, procuramos apresentar uma reflexão
de como estas propostas foram realizadas, ou não, em Guarapuava-PR, durante os anos de
1971 a 1983.
O recorte espaço-temporal da pesquisa tem por base a necessidade em compreender
não apenas o sistema de ensino, mas estabelecer uma relação com as fontes encontradas, de
modo a perceber como, em parte do sistema educacional de Guarapuava, entre os anos de
1971 a 1983, foi procurado atender as normas que regulamentavam a educação a partir do
gênero. Período esse marcado pelo governo militar.
Entre reflexões sobre o período em destaque, o estranhamento inicial que deu ensejo a
esta pesquisa foi suscitada pelo caderno da estudante, e isso nos levou a tentar compreender
como estavam postas as relações de gênero no sistema educacional da época. Diante disso,
destacamos a necessidade de compreender a construção das fontes destacadas e as relações
destas com o período e sociedade observada.
Michel Foucault, em Arqueologia do Saber (2008), ao estabelecer críticas à
investigação histórica, destaca que a história, “[...] considera como sua tarefa primordial, não
interpretá-lo, não determinar se diz a verdade nem qual é seu valor expressivo, mas sim
trabalhá-lo no interior e elaborá-lo.”11 Diante de tais observações, os apontamentos de
Foucault sobre a produção dos discursos e a utilização destes na sociedade, tratamos de:

[...] de compreender o enunciado na estreiteza e singularidade de sua
situação; de determinar as condições de sua existência, de fixar seus limites
da forma mais justa, de estabelecer suas correlações com os outros
enunciados a que pode estar ligado, de mostrar que outras formas de
enunciação exclui.12

Ou seja, compreendemos que as leis, normas e currículos carregam relações
hierárquicas de poder. Além disso, tais documentos, estabelecem outras relações das quais
11
12
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Ibidem, p. 31.
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são autorizadas pelo discurso e fornecem subsídios para a prática discursiva.13 Os discursos
proferidos sobre educação escolar, construídos em períodos históricos diferentes,
correspondem a enunciados distintos, estabelecem novas regras e fornecem subsídios para que
diferentes sujeitos utilizem de seus enunciados. Como nos indica Foucault, “[...] a produção
do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo
número de procedimentos que tem por função conjurar seus poderes e perigos.”14 O discurso,
construído em meio às relações de força, não é proferido estritamente para controlar, punir,
mas sim, de modo a organizar e redistribuir as relações de poder. Ainda segundo o autor, a
sociedade é composta por uma vontade de verdade. Assim, o saber apoia-se ao discurso e
reconduz como ele (o saber) deve ser redimensionado na(s) sociedade(s), de como este saber
passa a ser “[...] valorizado, distribuído, repartido e de certo modo atribuído.”15 A elaboração
das leis educacionais não se vincula apenas à punição, domínio e controle, mas sim, com base
na mediação e construção de novos discursos, as leis autorizam a falar. Através de discursos
autorizados, as escolas passaram a construir e (re)elaborar suas normas e propostas como um
lugar de mediação entre a legislação e os sujeitos.
Observamos ainda que os discursos não podem ser percebidos de maneira contínua.
Conforme Foucault, “[...] os discursos devem ser tratados como práticas descontínuas, que se
cruzam por vezes, mas também se ignoram ou se excluem”16 E ainda, “[...] é nesta prática que
os acontecimentos do discurso encontram o princípio de sua regularidade.”17 A partir dessa
perspectiva, compreender as leis educacionais como discurso regulado, praticado, e, por vezes
reelaborado, consiste em perceber como os efeitos discursivos corroboraram para as
modificações e reorganizações do sistema de ensino, entre elas a organização de turmas,
ampliação ou diminuição de vagas, elaboração curricular, e demais relações que envolvem a
escolarização das pessoas. Na medida em que problematizamos estes documentos, torna-se
possível compreender o sistema de ensino, e perceber como ocorreram as demarcações e
(re)significações de gênero, em parte da sociedade de Guarapuava.
Jacques Le Goff destaca a necessidade de perceber a produção das fontes utilizadas
pelo/a historiador/a. Para ele, o “[...] documento não é qualquer coisa que fica por conta do
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passado, é um produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que aí
detinham o poder.”18 A Lei de Diretrizes e Bases, currículos, lista de turmas, são algumas das
fontes utilizadas nesta pesquisa. Cabe, através desta investigação, perceber e compreender
quais os interesses, objetivos e relações de poder existentes, quem as produziu e para quem
foram produzidas, e principalmente como a categoria gênero perpassa essas elaborações sobre
o ensino.
Outra noção conceitual importante nesta pesquisa é sobre as representações e práticas
apresentadas por Roger Chartier. O autor destaca que as representações “[...] são sempre
determinadas pelos interesses de grupo que as forjam”.19 Destacamos a necessidade em
analisar como o sistema de ensino, seja na legislação ou no currículo, correspondendo com
uma realidade social construída de forma hierárquica. Segundo Chartier, “[...] as percepções
do social não são de forma alguma discursos neutros: produzem estratégias e práticas (sociais,
escolares, políticas) que tendem a impor uma autoridade à custa de outros.”20
Compreendemos que tanto a legislação quanto a escola são espaços onde existem diversos
discursos de poder os quais possuem legitimidade perante as pessoas, ensejando suas práticas.
Nesta construção do real, é possível observar como a instituição escolar foi pensada de modo
a representar uma realidade social planejada e também como o currículo elaborado e colocado
em prática vai ao encontro da representação desta sociedade. Nesse sentido, é de extrema
importância “[...] compreender os mecanismos pelos quais um grupo impõe, ou tenta impor, a
sua concepção de mundo social, os valores que são seus, e o seu domínio.”21 Tanto a
legislação, a organização curricular e os conteúdos selecionados, são tentativas de imposições
de valores direcionados a todos/as os/as estudantes e professores/as. Ao propormos um debate
sobre o sistema educacional buscamos compreender como a legislação propunha a
manutenção e/ou construção de uma representação social marcada/definida pelas distinções
de gênero, e ainda, quais as representações sobre as mulheres que o sistema educacional, em
especial, a Escola Ana Vanda Bassara vinha propondo entre o período de 1971 a 1983.
Reiteramos que tal percepção sobre as representações e práticas torna-se possível na
medida em que observamos as deliberações legislativas sobre o ensino, como a Escola Ana
Vanda Bassara as interpretou e colocou-as em prática, e ainda, em uma escala menor, como
foram (re)significadas pela estudante, mediante os registros de seu caderno. Reforçamos tal
18
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estratégia de pesquisa com base nas contribuições de Jacques Revel, o qual considera que
“[...] mudar as escalas de representação em cartografia não consiste apenas em representar
uma realidade constante em tamanho menor, e sim em transformar o conteúdo da
representação (ou seja, a escolha daquilo que é representável).”22
Ao buscarmos a compreensão das mudanças ocorridas no sistema de ensino,
adentramos em diferentes escalas que tornam compreensíveis as relações de força entre o
micro e o macro: “[...] o que a experiência de um indivíduo, de um grupo, de um espaço
permite perceber é uma modulação particular da história global.”23 Ao refletirmos sobre os
registros de um caderno, é possível compreendermos a troca de (re)significações entre as
propostas da legislação, instituição de ensino e a estudante, percebendo as diferentes
temporalidades e a pluralidade de contextos. Tanto o recorte temporal apresentado quanto as
relações sociais entre os sujeitos observados, possuem diferentes temporalidades das quais
não podem ser generalizadas.
Além de evidenciarmos a necessidade em perceber as relações de força existentes na
produção destas fontes, e, de que estas apresentam enunciados de como deveriam ser as
relações entre homens e mulheres na sociedade, destacamos a utilização do gênero, como
categoria de análise, para analisarmos os interesses educacionais e a naturalização de valores
construídos em torno de um corpo sexuado. Para tanto, compreendemos, tal como Joan Scott
que “[...] o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças
percebidas entre os sexos.”24 Diante das colocações da autora, buscamos compreender como a
legislação, escola e currículo, organizados com base na percepção sobre os sexos, contém
discursos focados na manutenção da diferenciação e desigualdade entre os corpos. Importante
lembrar que, conforme a autora, um dos primeiros apontamentos sobre a utilização do gênero
entre as feministas, aparece como “[...] uma rejeição ao determinismo biológico implícito no
uso de termos como "sexo" ou "diferença sexual.”25 Scott amplia esta percepção afirmando
que: “O uso do “gênero” coloca a ênfase sobre todo um sistema de relações que pode incluir o
sexo, mas que não é diretamente determinado pelo sexo nem determina diretamente a
sexualidade.”26
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As construções de gênero percebidas em torno de um corpo sexuado estão envoltas de
relações de poder, e entre elas, “[...] a educação (as instituições de educação socialmente
masculinas, não mistas ou mistas fazem parte do mesmo processo),27” que além de
promoverem a diferenciação de gênero, contribuem para reforçar as desigualdades. Desta
maneira, destacamos como o gênero, além de ser construído socialmente, legitima e organiza
a sociedade pautada em um simbolismo marcado na percepção dos corpos sexuados.
As práticas corporais da gestualidade, modos de dançar, o vestir, o comer, a ação do
trabalho, dentre tantas outras atividades, faz parte de aprendizados, construídos e socializados
em um determinado tempo e lugar. O fazer corporal sobre nossos corpos estão marcados por
atitudes e valores humanos, demarcados pelo gênero, classe social, etnia, geração, etc..28
Como aponta Joan Scott, o binarismo do gênero se reforça através de um corpo percebido
socialmente por diferenças sexuais. No entanto, não é a biologia que define o gênero, Scott
destaca que, “[... ] o gênero é, segundo, essa definição, uma categoria social imposta sobre um
corpo sexuado"29, que de forma não acabada adquirem outros significados, de acordo com o
espaço e o tempo. Conforme destaca Maria Izilda Matos, “[...] esses perfis se constituem
social, cultural e historicamente num tempo, espaço e cultura determinados.”30
Para David Le Breton, “[...] as ações que tecem a trama da vida quotidiana, das mais
fúteis ou das menos concretas até aquelas que ocorrem na cena pública, envolvem a mediação
da corporeidade.”31 Pautada na marcação e diferenciação de corpos em transformação, além
da definição de gênero, as atividades e espaços percorridos pelos corpos atendem a trocas
simbólicas para o reconhecimento e/ou distanciamento de gênero, etnia, condição social e
geração. Segundo o autor, age em um “[...] conjunto de gestos e mímicas, produção da
aparência, jogos sutis da sedução, técnicas do corpo, exercícios físicos, relação com a dor,
com o sofrimento, etc.”.32 Ao percebermos que as ações e demais interesses educacionais são
pautados nas diferenças entre os corpos, reiteramos o posicionamento do autor ao afirmar que,
“[...] antes de qualquer coisa a experiência é corporal.”33 Ou seja, antes de tudo, os interesses
educacionais são elaborados de modo a atingir o corpo dos sujeitos.
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O Corpo é espaço de disputas, onde as significações são construídas, reconstruídas,
negociadas, rompidas e/ou ressignificadas historicamente. As investigações sobre gênero e o
sistema educacional nos permitem compreender quais as intenções da educação formal, no
período pesquisado, na construção do corpo das meninas e dos meninos, e ainda, quais foram
às idealizações de gênero, que incidiram sobre os corpos dos/as estudantes dos quais foram
regulados pela escola.
A escola é um ambiente marcado por relações de força, representações de disputa e
desigualdades, e que contribui para a distinção, percepção e construção de gênero. Sua
organização é pensada sobre o corpo. O corpo, eixo das relações estabelecidas entre as
distinções percebidas sobre o sexo, é educado pela escola. Silvana Vilodre Goellner nos
apresenta várias considerações sobre o corpo e o ensino escolar, estes que são pensados
através das diferenças de gênero. Entre suas considerações, Goellner analisa como ocorrem às
imposições de gênero quando o corpo passa pela educação escolar. Para ela, a base da
educação escolar é o corpo, onde as pessoas são preparadas moralmente e fisicamente.
Goellner destaca ainda a existência de “[...] uma educação suficientemente na produção de
corpos capazes de expressar e exibir os signos, as normas e as marcas corporais da sociedade
industrial evidenciando, inclusive as distinções de classe.”34
Segundo Pierre Bourdieu, a escola age como instituição autorizada para impor um
saber e cultura legítima.35 Para o autor, além de um modo de viver imposto pela escola, onde
nem todos/as os/as estudantes possuem as mesmas condições, a distinção se faz presente pelo
capital econômico, através do acesso e aquisição de determinados bens, e que se estendem até
o capital cultural, onde os indivíduos possuem ou não o domínio desses bens. Ou seja, a
escola é um ambiente composto por classes distintas, e dita uma cultura a ser seguida. Ao
legitimar um modo de viver, coloca a margem os sujeitos que não possuem a posse e/ou
domínio dessa cultura legítima.
Compreendemos que o sistema de ensino possui forte influência nas relações de
gênero. A organização realizada a partir de corpos sexuados nos permite perceber como a
educação escolar age nestes corpos. Corpos que recebem significados, símbolos, marcas, que
são espaços de confronto, disputas, e, propõe a continuidade da organização social
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estabelecida através da percepção entre os corpos, contribuindo para a subjetivação dos
sujeitos.
As atividades e demais pedagogias exercidas na Escola Ana Vanda Bassara não
atuaram da mesma maneira em todos os sujeitos, mas, diante dos enunciados, saberes,
organização e demais práticas realizadas na instituição, contribuíram para a formação de
subjetividades relativas ao binarismo de gênero. Félix Guattari, ao refletir sobre o processo de
modelização/construção de subjetividades, nos fornece arcabouço para perceber como a
escola contribuiu na formação dos sujeitos. Segundo o autor, “[...] a subjetividade coletiva
não é resultante de uma somatória de subjetividades individuais. O processo de singularização
da subjetividade se faz emprestado, associado, aglomerando dimensões de diferentes
espécies.”36 A escola, enquanto instituição autorizada, através de suas pedagogias, contribui
para a formação de subjetividades. Os/as estudantes como sujeitos atuantes no espaço escolar,
aderem ou não as informações/projeções e demais interesses passados pela escola. Questões
estas que são fundamentais para perceber como a educação escolar desenvolvida na Escola
Ana Vanda Bassara contribuíram para a formação das subjetividades dos sujeitos que
frequentaram a instituição. Parte desta subjetivação pode ser compreendida através de
entrevistas realizadas com a estudante que escreveu o caderno da disciplina de Indústria
Caseira, na 7ª série C, no ano de 1982.
Sobre o uso da fonte oral, observamos que “[...] a escolha dos entrevistados é, um
primeiro lugar, guiada pelos objetivos da pesquisa.”37 Para tanto, a estudante, como um
sujeito ativo no sistema de ensino, e nas demais relações sociais em sua trajetória pessoal, nos
permite perceber, como as relações de gênero construídas/(re)construídas e (re)significadas
pela escola contribuíram para construção das subjetividades. Verena Alberti nos indica a
possibilidade de optar por entrevistas temáticas ou de história de vida. Optamos pela
entrevista temática, considerando, tal qual a autora, que “[...] a escolha das entrevistas
temáticas é adequada para os temas que têm estatuto relativamente definido na trajetória de
vida dos depoentes.”38 Compreendemos que a estudante nos apresenta contribuições
relevantes para percebermos as relações de gênero, interesses educacionais e demais
mudanças econômicas e sociais realizadas no período observado. Para isso, ao mantermos a
integridade das entrevistas, e, como forma de zelar pela privacidade da entrevistada, não
utilizamos seu verdadeiro nome durante a dissertação, como já dito.
36
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Mediante essas observações, no Capítulo I - “Entre militares, técnicos e os ‘panos de
prato’: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 5.692/71 e a busca de uma sociedade
moderna” -, discutimos o panorama histórico da elaboração da LDB 5.692/71. Além das
discussões sobre o governo militar, tornou-se de fundamental importância perceber o contexto
histórico da organização da LDB de 1971. Buscamos estabelecer um estreito diálogo com a
História da Educação, a fim de observarmos as continuidades e/ou rupturas no sistema
educacional, e, de como as ações voltadas ao ensino condizem com a realidade da época, ou,
conforme Chartier, como deveria ser representada esta realidade. Para tanto, neste capítulo
abordamos como a legislação está marcada por idealizações de gênero e de como estes
enunciados refletem sobre e na organização da sociedade.
No Capítulo II, intitulado “A cidade, a escola, o currículo: demarcando gênero,”,
problematizamos como a Escola Ana Vanda Bassara, em Guarapuava – PR, interpretou e
significou as propostas educacionais oficiais, procurando atender - ou não - o que fora
estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 5.692/71. Ainda neste capítulo,
analisamos a organização curricular apresentada aos/as alunos/as das 5ª(s), 6ª(s), 7 ª(s) e 8 ª(s)
séries, de 1971 a 1983. Recorte temporal delineado através da análise de dados existentes
referentes aos/as estudantes matriculados e a divisão de turmas, de modo a perceber como tais
propostas contribuíram ou não para o reforço das diferenças e desigualdades de gênero
presentes nas relações entre professores/as, estudantes e comunidade. Discutimos
principalmente como as idealizações de gênero, presentes na LDB de 1971, foram traduzidas
pela equipe de educadores, e que contribuíram para a organização física da Escola Ana Vanda
Bassara, distribuição dos/as estudantes e a reelaboração do currículo escolar.
No terceiro capítulo, “Da escola para a indústria: um projeto de gênero em meu
caderno”, como já posto, analisamos os registros feitos por uma estudante de quinze anos,
matriculada na disciplina de Indústria Caseira. Compreendemos essa fonte como um ponto
nodal entre as elaborações da LDB, do currículo, do planejamento da educadora e a
participação da estudante. Nosso objetivo é compreender os enunciados, as temáticas, as
abordagens, as avaliações, as estratégias de ensino referentes à disciplina de Indústria Caseira,
a partir da mediação entre as idealizações de gênero presentes na legislação, à atuação da
educadora e a produção do registro do caderno escolar. Nosso foco é discutir como o sistema
educacional, através da disciplina específica de Indústria Caseira, projetou e estipulou como
deveriam ser os corpos femininos e masculinos. Além disso, consideramos a estudante como
sujeito ativo que, por meio de seus registros, nos fornece subsídios para a compreensão do
ensino idealizado sobre e para os corpos. A partir da análise das entrevistas, objetivamos
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perceber a construção de subjetividades, através das memórias de Liza, passados 34 anos da
produção do caderno.
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CAPÍTULO I
Entre militares, técnicos e “panos de pratos”: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
5.692/71 e a busca de uma sociedade moderna

As demarcações históricas que incidem sobre os corpos, seus limites e fronteiras, estão
presentes em todos os espaços sociais. Como assinala Pierre Bourdieu, “[...] a submissão
política está inscrita nas posturas, nas dobras do corpo e nos automatismos do cérebro”39. A
escola é uma das instituições que, além de propor o aprendizado em torno dos saberes
científicos, é um lugar utilizado para construir, reforçar, ressignificar, e/ou negociar
posicionamentos, hierarquias e diferenças de gênero.
Guacira Lopes Louro nos fala “[...] sobre a educação escolar como um processo
‘generificado’, ou seja, como uma prática social que é constituída e constituinte dos
gêneros”.40 Não podemos esquecer que essas instituições agem tanto nos/as estudantes como
nos/as professores/as. Ao tecer uma breve discussão sobre a escola e a representação do
magistério no Brasil, ao longo do século XX, Louro destaca que:

[...] a escola, como um espaço social que foi se tornando, historicamente, nas
sociedades urbanas ocidentais, um lócus privilegiado para a formação de
meninos e meninas, homens e mulheres é, ela própria, um espaço
generificado, isto é, um espaço atravessado pelas representações de gênero.41

Adla Betsaida Teixeira destaca que a “[...] escola arquiteta, de acordo com sua
micropolítica, ações que ‘magistram’ o gênero marcando profundamente as vidas escolar e
profissional de discentes e docentes”42. Assim sendo, as demarcações de gênero, construídas
ou reforçadas na escola, incidem nas pessoas e manifestam-se em outras atividades em grupo.
Para Maria Eulina Pessoa de Carvalho, por meio da utilização do gênero como categoria, é
possível compreender também fatores que contribuem para o sucesso ou fracasso escolar.
39
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Segundo a autora, “[...] as definições diferenciais de habilidades masculinas e femininas, bem
como a valorização das primeiras e desvalorização das últimas são reproduzidas na escola”43.
Diferenças essas que produzem efeitos em outras atividades escolares. Eustáquia Salvadora
de Sousa e Helena Altmann, ao refletirem sobre as aulas de educação física, destacam que:
“Quando meninos e meninas praticam juntos algum esporte, parece haver expectativa de que
as práticas e os espaços esportivos sejam dominados por meninos”44.
Evidenciamos que as relações pautadas na diferenciação e hierarquia dos corpos
classificados como masculinos/femininos estão presentes na construção das instituições. As
diferenças com base em um corpo anatomizado, hierárquicas e auto excludentes, existentes na
construção feminino/masculino, foram utilizadas pela educação escolar como uma maneira de
reforçar as diferenças contidas nas posturas corporais, vestuário, e ensinamentos sobre
comportamento sexual e demais relações vivenciadas que são produtos de gênero. Em uma
sociedade marcada pelas desigualdades de gênero, compactuamos com o posicionamento de
Carvalho ao afirmar que “[...] é importante lembrar que a história da educação das mulheres
foi marcada pela exclusão e, posteriormente (bem recentemente), pela inclusão com
segregação”45.
Analisando a História da Educação escolar do Brasil, observamos que o “[...] sistema
educacional é um grande reprodutor de valores definidos por ideias hegemônicas que
perpetuam o domínio através da permanência das desigualdades, justificando as diferenças
como fenômenos naturais”46. Partindo destas premissas, nos focamos na necessidade em
identificar as propostas legais que sustentaram a educação escolar brasileira entre os anos de
1971 a 1983, e que contribuíram para as distinções de gênero. Para tanto, destacamos a
necessidade de compreender sobre as leis que regulamentaram o sistema de ensino nacional
anteriores à década de 1970.
Para isso, neste capítulo, discutimos as propostas que levaram à construção de
legislações educacionais do ensino básico ao longo do século XX, e ainda, como através das
leis foram utilizadas alternativas que buscavam afirmar e marcar diferenças de gênero. Tais
43
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reflexões são importantes sob o propósito de perceber continuidade ou rupturas na Lei de
Diretrizes e Bases 5.692 de 11 de agosto de 1971, que regulamentou o sistema de ensino
nacional até o ano de 1982. Tais investigações são significativas para perceber como, em um
novo contexto social, as leis que regulamentavam o sistema de ensino passaram a interpretar e
(re)significar a educação de crianças, adolescentes, jovens e adultos de todo o país.

1.1 Políticas educacionais do Brasil (1930-1960): um longo caminho até a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação nº. 5.692/71

Propor um debate sobre o sistema educacional brasileiro não envolve apenas questões
pedagógicas e o que é pensado como necessário ou não, para a aprendizagem da população. O
sistema educacional adotado em um país, cidade, região, etc., diz sobre a concepção que a
sociedade tem dela mesma, em determinado período histórico. Conforme Norbet Elias, a
sociedade é constituída a partir das relações entre os indivíduos que, segundo o autor, “[...] ela
só existe porque existe um grande número de pessoas, só continua a funcionar, porque muitas
pessoas, isoladamente, querem e fazem certas coisas”47. Ou seja, para compreendermos as
necessidades e interesses educacionais de cada época, devemos refletir sobre cada contexto: a
construção das propostas, os enunciados e discursos, as intencionalidades, os interesses dos
diversos grupos, as continuidades e/ou rupturas destas propostas, e, para o que nos interessa
nesta pesquisa, de como estes projetos influenciaram, construíram e/ou reforçaram a
dicotomia do gênero.
Destacamos a necessidade em percebermos as mudanças e/ou continuidades no
sistema de ensino, presentes em regimentos, decretos e leis. Observamos que em meio a
algumas rupturas podem existir continuidades de determinadas ações e/ou ensinamentos que
já estavam internalizadas socialmente, muitas vezes vistas como naturais e que irão
influenciar as relações sociais e as percepções sobre o mundo social que estão inseridos/as.
Chartier, ao referir-se sobre as construções sociais e a forte presença simbólica na
representação, declara que “[...] as formas institucionalizadas e objectivadas, graças as quais
uns «representantes» (instancias colectivas ou pessoas singulares) marcam de forma visível e
perpetuada a existência do grupo, da classe ou da comunidade.48 Assim, o autor nos fornece
contribuições para refletirmos de como a escola, inserida em um determinado tempo e local,
47
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fortalece características simbólicas compartilhadas entre diferentes grupos, e que
correspondem à forma pelas quais deseja que sejam representados.
Demerval Saviani, em sua obra “História das ideias pedagógicas no Brasil”, defende
que até a década de 1930 não existiu um debate consistente sobre a educação brasileira. A
primeira medida em forma de lei realizada no Brasil foi em 1827, com o ensino elementar, e
este perdurou até o início do século XX. Tanto no período imperial, como nos primeiros anos
da república, a educação escolar foi motivo de discussões, mas que pouco trouxe
contribuições. Apenas a partir de 1924, com a criação da Associação Brasileira de Educação
(ABE), e com os debates promovidos pelos seus integrantes, passaram a ser elaboradas
propostas que visavam atingir de maneira mais ampla o território brasileiro.49
Segundo Otaíza Romanelli, um dos momentos de intensos questionamentos,
responsável por novas definições sobre a educação escolar no Brasil, ocorreu na década de
1930. Parte considerável do que foi discutido e elaborado nesse período permaneceu na
legislação da LDB de 1971.50 Na década de 1930, o Brasil apresentou uma aceleração na
produção de bens de consumo, junto à ampliação do número de empresas. O analfabetismo
neste período passou a ser visto como um dos problemas sociais do país, frente às ofertas de
trabalho que exigiam trabalhadores/as com instrução escolar mínima e/ou técnica.51 Conforme
Maria Célia Marcondes de Moraes, durante o governo de Getúlio Vargas (1930-1945) foram
elaboradas propostas que influenciaram o sistema de ensino, dentre elas, logo no primeiro ano
de seu governo, a criação do Ministério da Educação e da Saúde Pública – MES. Ministério
esse que, segundo Moraes, “[...] se constituiu em uma das primeiras medidas do Governo
Provisório que permitiram ao Estado nacional e capitalista em formação uma atuação mais
objetiva em relação aos problemas educacionais do País”.52
Francisco Campos, advogado, professor e com influentes relações na política do país,
ficou responsável pela elaboração de propostas, supervisão e regulamentações para o ensino
do país.53 Em 1931, a Reforma Francisco Campos, como ficou conhecida, propôs várias
mudanças na educação, entre elas a fixação de séries, laicidade do Estado e aumento do
número de anos do ensino escolar. Para Norberto Dallabrida, “[...] essas medidas procuravam
formar estudantes secundaristas autorregulados e produtivos, em sintonia com a sociedade
49
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disciplinar e capitalista que se consolidava, no Brasil, nos anos de 1930.” 54 Em contrapartida,
essas primeiras medidas não foram recebidas de maneira satisfatória. Dentre os motivos é
apontada a ausência de uma estrutura sólida que atendesse às diferenças de idade e condição
social, e que pudesse realmente oferecer uma escola pública, gratuita e de qualidade. 55 A
partir dessas constatações, um grupo de civis, em sua maioria composto por professores/as,
em março de 1932 redigiram uma carta ao Ministério da Educação. Nesse grupo estavam
Fernando de Azevedo e Anízio Teixeira, intelectuais e professores, juntos a outras vinte e
quatro pessoas. Tal insatisfação deu início ao que ficou conhecido como o Manifesto dos
Pioneiros da Educação Nova.56 Questionavam o sistema de ensino brasileiro e as
desigualdades sociais existentes. Esses intelectuais acreditavam que a realidade social não era
condizente com as propostas da Reforma Francisco Campos.57 Esse momento foi significativo
para os debates sobre a educação brasileira. Esse período, segundo Dallabrida e Gladys Mary
Ghizoni Teive, “[...] explicitou posições e disputas no campo educativo, provocando debates
educacionais, especialmente entre liberais escolanovistas e católicos.”58
Diante desse manifesto, podemos perceber também o crescimento da participação das
mulheres no debate político. Reflexos das manifestações realizadas no início do século e que
deram maior visibilidade à participação das mulheres. Como destaca Cássia Barbosa de
Araújo, o movimento de mulheres vinha crescendo e mobilizava-se de maneira a romper com
várias das desigualdades.59 Para Diana Gonçalves Vidal, a participação das mulheres foi um
tanto restrita. Segundo a autora:

A presença feminina restringiu-se a três mulheres: Cecília Meireles, poetisa
conhecida, responsável pela coluna Página de Educação, do Diário de
Noticias do Rio de Janeiro; Armanda Álvaro Alberto, companheira de Edgar
Sussekind de Mendonça e proprietária da Escola Regional de Meriti,
concebida como uma das principais iniciativas particulares no âmbito da
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Escola Nova no Brasil; e Noemy Silveira, Diretora do Serviço de Psicologia
Aplicada do Departamento de Educação do Estado de São Paulo.60

Destacamos que, por mais que tenha existido a participação de poucas mulheres, de
forma direta, na reivindicação “dos pioneiros da educação”, (dos/as pioneiros/as da educação)
a integração das três citadas acima, foi de extrema importância para dar visibilidade à
participação das mulheres na vida pública. Pontos estes que podem ser percebidos quando
Vidal defende que o grupo pretendia fazer com que o documento chegasse ao conhecimento
de todos/as: “[...] a ação pretendia alcançar a maior difusão possível no território nacional.
Cecília Meireles, por exemplo, fez com que o documento fosse publicado no Diário de
Notícias, no Rio de Janeiro.”61
Essas insatisfações pouco interessaram aos representantes do governo nesse momento.
Apenas na década de 1940 foram tomadas novas atitudes governamentais frente à situação do
ensino no Brasil, mas que não condiziam com as propostas do chamado grupo dos Pioneiros
da Educação. Contrários ao posicionamento dos/as Pioneiros da Educação, o governo, junto
ao Ministério da Educação e Saúde, passa a desenvolver propostas para atender o ensino
profissionalizante. Marcia Cristina Piana destaca que, desde a década de 1910, havia sido
desenvolvido o ensino profissionalizante no Brasil, mas como forma de distinguir a população
e manter os/as filhos/as da classe operária com uma educação limitada e que possuíssem a
mesma mão de obra de seus/as criadores/as. Conforme afirma a autora, o “[...] ensino
profissionalizante se tornou obrigatório para as indústrias e sindicatos a criação de escolas na
esfera de sua especialidade para os filhos de seus operários ou associados.”62 Logo, tais ações
apresentam a incorporação da população pobre na educação escolar, mas de maneira mais
intensa, a formação de mão de obra e a manutenção da distinção de classe fortalecida pela
escola. Tais medidas foram tomadas pelas Leis Orgânicas do ensino desenvolvidas por
Gustavo Capanema, Ministro da Educação e Saúde do governo de Vargas, entre os anos de
1934-1945. A Reforma Capanema, como ficou conhecida, propunha:
a)
Decreto – lei 4.73, de 30 de janeiro de 1942: - Lei Orgânica do Ensino
Industrial;
b)
Decreto – lei 4.048, de 22 de janeiro de 1942: - Cria o Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial;
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c)
Decreto – lei 4.244, de 09 de abril de 1942 – Lei Orgânica do Ensino
Secundário;
d)
Decreto – lei 6.141, de 28 de dezembro de 1943: - Lei Orgânica do
Ensino Comercial.63

Maria das Graças A. de Almeida e Luciano Pereira da Silva destacam que, além das
questões vivenciadas na educação brasileira, deve ser observado que o mundo estava em
plena 2ª Guerra Mundial. Segundo os pesquisadores, o governo Vargas propôs uma série de
medidas de caráter ideológico que iam de encontro aos princípios da igreja católica. Sobre
essa ação do governo na educação, Almeida afirma que:
Em ambos os campos a educação é apontada como o instrumento para a
regeneração do Estado. Nela residia a possibilidade e o controle da elite
dominante e da massa dominada, grupos apontados como os responsáveis
pela paz e coesão social. Na construção do "saber" dessa elite, a segurança
do regime arbitrado; no controle do "saber" destinado às massas, a certeza de
que este "saber" tinha em seus cânones a obediência e a fidelidade ao
Estado.64

Observamos, desta forma, a preocupação em manter uma ordem em todos os
segmentos sociais. Antes da promulgação das leis, Capanema já demonstrava apoio a Vargas
e o interesse em uma educação que estivesse vinculada à ordem e manutenção do sistema de
classes. Ao analisar alguns discursos proferidos por Capanema, Almeida destaca que:
Capanema, em 1937, abordando o tema, traduz este ideário ao afirmar que a
guarda e o controle sobre a educação seriam função do Estado, esclarecendo
que a seu ver ela está longe de ser "neutra”, deve tomar partido ou melhor,
deve adotar uma filosofia e seguir uma tábua de valores.65

Neste caso, Capanema estava reforçando um posicionamento condizente aos interesses
do governo e não aos problemas na educação, pois suas propostas não visavam à garantia de
uma educação para atender as questões sociais, mas sim, de como o governo percebia a
educação como capaz de contribuir e fortalecer o próprio governo de Vargas.
Dentre os decretos-leis elaborados como medida para atender a educação escolar do
país, o Decreto – lei 4.244, de 09 de abril de 1942 – Lei Orgânica do Ensino Secundário,
diferente das demais que propunham ensino profissionalizante, foi a primeira legislação
instituída de modo a organizar todo o sistema de ensino brasileiro. Diante disso, toda a
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instituição de ensino que não possuísse formação específica – técnica –, deveria ser
organizada de modo a atender o currículo, carga horária e demais prescrições presentes na lei.
A observação desta lei é de fundamental importância para percebermos como foram
organizadas as instituições escolares do país, uma vez que contribuiu para a formação de uma
geração de estudantes. Além disso, essa legislação nos interessa para a compreensão das
continuidades e/ou rupturas com as leis educacionais elaboradas durante a década de 1970.
Conforme a Lei Orgânica do Ensino Secundário:

Capítulo I
Das finalidades do ensino secundário
Art. 1º O ensino secundário tem as seguintes finalidades:
1. Formar, em prosseguimento da obra educativa do ensino primário, a
personalidade integral dos adolescentes.
2. Acentuar a elevar, na formação espiritual dos adolecentes, a conciência
patriótica e a conciência humanística.
3. Dar preparação intelectual geral que possa servir de base a estudos mais
elevados de formação especial.66

Percebemos as intenções do Estado principalmente no que diz respeito ao item 2 da
citação acima: “Acentuar a elevar, na formação espiritual dos adolescentes, a consciência
patriótica e a consciência humanística”67, em que ficam explícitas as medidas para um ensino
voltado aos valores ideológicos de Estado, dentre eles o patriotismo. Conforme Dallabrida e
Teive, “A Lei Orgânica do Ensino Secundário foi plasmada no apogeu do Estado Novo e
estava ligada aos grupos de pressão que apoiaram a ditadura getulista e o ministro da
educação e saúde, especialmente a Igreja Católica, por meio de representantes de sua
hierarquia e do seu laicato.”68 Esses autores destacam a importância sobre a investigação
desse documento, relacionada ao “[...] fato de explicitar escolhas de saberes e de
comportamentos que devem ser, respectivamente, ensinados e inculcados pelas práticas
escolares. As normas materializam políticas educativas e orientações pedagógicas do grupo
político dominante.”69
A partir desse documento, observamos, no que tange a finalidade do ensino
secundário, que suas intenções se voltavam ao desenvolvimento de valores e à personalidade
individual do/a estudante. A formação de qualidade e igualitária buscada pelo manifesto de
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1932 é apontada como uma formação básica para a continuação dos estudos. A Lei Orgânica
do Ensino Secundário de 1942 apresenta ainda:

Capítulo II
Nos cíclos e nos cursos
Art. 2º O ensino secundário será ministrado em dois cíclos. O primeiro
compreenderá um só curso: o curso ginasial. O segundo compreenderá dois
cursos paralelos: o curso clássico e o curso científico.
Art. 3º O curso ginasial, que terá a duração de quatro anos, destinar-se-á a
dar aos adolescentes os elementos fundamentais do ensino secundário.
Art. 4º O curso clássico e o curso científico, cada qual com a duração de três
anos, terão por objetivo consolidar a educação ministrada no curso ginasial e
bem assim desenvolvê-la e aprofundá-la. No curso clássico, concorrerá para
a formação intelectual, além de um maior conhecimento de filosofia, um
acentuado estudo das letras antigas; no curso científico, essa formação será
marcada por um estudo maior de ciências.70

Esses dois capítulos nos permitem perceber que existia uma preocupação voltada à
continuidade aos estudos. A legislação vinha propondo uma educação que estabelecesse
relações desde o ensino primário até uma formação mais específica. Gustavo Capanema
propôs uma regulamentação e ordenação do ensino secundário, o qual deveria ser cumprido
em sete anos e em duas etapas, ou dois ciclos como prescrito na lei. Inicialmente, após
passarem pela formação inicial de 1ª a 4ª séries. Conforme a lei, após “[...] ter pelo menos
onze anos, completos ou por completar, até o dia 30 de junho” 71 poderiam ingressar no ensino
ginasial de 1ª a 4ª séries, que propunha uma formação geral, e, após a aprovação deveria
cursar o ensino colegial, com formação clássica ou científica. A referida legislação nos
apresenta ainda o tempo escolar que os/as estudantes deveriam passar pelos diferentes níveis
de instrução, recebendo a formação básica conforme a organização de disciplinas prescritas,
conforme o Anexo A, Tabela 01, “Disciplinas da Lei Orgânica de Ensino”.72
A proposta de divisão por série e faixa etária faria com que o tempo escolar fosse
estruturado de maneira a aprender todos os conhecimentos necessários, tanto para a idade
como para a série do qual estivessem matriculados/as. Estando no ensino ginasial, a formação
geral destes/as estudantes carregava a expectativa de que atingissem os conhecimentos
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básicos,73 o que deveria fazer com que cada instituição organizasse o horário de
funcionamento das escolas de modo a atender as propostas estabelecidas na legislação.
Com a obrigatoriedade do ensino, as instituições de ensino de todo o país passaram a
definir o tempo do qual os/as estudantes ficariam na escola, e ainda, dentro desse tempo
cronometrado, se articulavam outros tempos, como o de aprender, o da infância, o da
adolescência, dentre outros. Segundo Vinão Frago apud Guacira Lopes Louro, "[...]
articulando-se aos outros tempos sociais, o tempo escolar precisa ser interiorizado por
estudantes e mestres, é enfim, um tempo que se tem que aprender".74 E como nos indica
Revel, a partir da existência de uma pluralidade de contextos,75 tais normativas atingiriam
e/ou chegariam de diferentes maneiras e/ou tempos as mais diversas localidades, até
somarem-se a ações diretas nos sujeitos.
Cada escola deveria reorganizar-se para atender a formação básica de cada ciclo de
ensino. Percebemos que a educação apresentada na Lei Orgânica do Ensino Secundário de
1942 não propunha distinções sociais, pois consistia em uma proposta de ensino público e
gratuito. Entretanto, a letra da lei não garantiria que todos/as tivessem as mesmas condições
de frequentá-lo. Em relação à organização das disciplinas, exigida pela Lei Orgânica do
Ensino Secundário de 1942, observamos que a referida legislação propunha uma distinção na
educação entre crianças e adolescentes compreendidas a partir da dicotomia de gênero. Tais
diferenças podem ser evidenciadas como uma resposta às reinvindicações sociais que visavam
ao acesso das meninas, adolescentes, jovens e mulheres na escola. Entretanto, tais
regulamentações agiram de forma significativa nos corpos de crianças e adolescentes.
Assunto esse discutido no item a seguir.

1.1.1 A Lei Orgânica do Ensino Secundário e as desigualdades de gênero.

A escolarização proposta pela Reforma Capanema propunha que os/as estudantes
tivessem, a partir dos doze anos, uma formação voltada à profissionalização. Além das
disciplinas que compunham a legislação, a Lei Orgânica do Ensino Secundário de 1942, no
seu título II, “dos programas das disciplinas”, estabeleceu outras obrigações que as escolas
73
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deveriam cumprir além daquelas apresentadas no anexo A, tabela 01, ou, até mesmo com
atividades diferenciadas nas instituições. Entre elas a Educação Física que, segundo a lei,
deveria constituir “[...] uma prática educativa obrigatória, para todos os alunos de curso
diurno, até a idade de vinte e um anos.”76 Devendo ser realizada como uma atividade que não
compunha o rol das chamadas disciplinas.
Denise Aparecida Corrêa analisa as concepções sobre a Educação Física escolar no
estado de São Paulo durante os anos de 1930-1954, o qual que abarca os dois governos de
Vargas. Corrêa afirma que a Educação Física, como prática escolar desenvolvida no Brasil,
esteve envolta nas concepções militares e na busca por uma eugenia social. Uma preparação
de indivíduos/as fisicamente sadios. Para a autora, “[...] a Educação Física, especialmente
aquela desenvolvida no âmbito escolar, se mostrava como um lócus privilegiado.”77 Sobre a
formação dos/as docentes, Corrêa identificou que “[...] a influência militar na formação
docente em Educação Física contou mais uma vez com o empenho de Capanema e se fez
notar a criação da Escola Nacional de Educação Física e Desportos (ENEFD), na
Universidade do Brasil, em abril de 1939.”78 Questões estas que nos levam a compreensão de
que antes da promulgação das leis estabelecidas pela Reforma Capanema, já existia uma
preocupação em desenvolver a Educação Física voltada ao militarismo.
As atividades de Educação Física deveriam cumprir regulamentações militares e do
desporto. Atividades estas que deixavam explícitas as distinções de gênero. Conforme o
Decreto-lei nº 3.199/1941, responsável por estabelecer as bases de organização dos desportos
em todo o país, traz em seu artigo 54: “[...] às mulheres não se permitirá a prática de desportos
incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo, para este efeito, o Conselho
Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país.”79
Além da Educação Física, a educação religiosa compunha o rol de temas que não
necessitavam ser desenvolvidos como forma de disciplina, mas através de atividades
diferenciadas deveria fazer parte do cotidiano escolar. Segundo a mesma lei, “O ensino de
relação constitui parte integrante da educação adolescência, Parágrafo único. Os programas de
ensino de religião e o seu regime didático serão fixados pela autoridade eclesiástica.” 80 Tal
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atividade foi apresentada como essencial a integração entre os/as adolescentes, percebido
como um ensino de relações. A Igreja católica poderia intervir na educação escolar, pois
estava autorizada a mediar o processo educativo, deixando explícita a ausência da laicidade
do Estado.
Como integrante da formação dos/as estudantes deveria existir ainda a chamada
Educação Moral e Cívica, conforme o capítulo VII da legislação:
Art. 22. Os estabelecimentos de ensino secundário tomarão cuidado especial
e constante na educação moral e cívica de seus alunos, buscando neles como
base do carater, a compreensão do valor e do destino do homem, e, como
base do patriotismo, a compreensão da continuidade histórica do povo
brasileiro, de seus problemas e desígnios, e de sua missão em meio aos
outros povos.

Estas atividades, conforme Solange Aparecida Zotti, cumpriam “[...] um papel
ideológico importante no contexto do regime ditatorial do Estado Novo”81, visando
principalmente a exaltação do patriotismo. Não deveria ser ofertada em uma disciplina e/ou
data específica, mas conforme apresenta a lei, “A educação moral e cívica não será dada em
tempo limitado, mediante a execução de um programa específico”82. Ou seja, a moral e o
civismo deveriam estar articulados em todas as disciplinas e no cotidiano escolar, assim como
a religião.
Observamos também que, ao propor uma educação com base na moral e no civismo, a
Lei Orgânica do Ensino Secundário reforçava as desigualdades de gênero, pois destaca a
valorização do homem para o desenvolvimento da nação e reafirmava a dicotomia
público/privado em relação a homens e mulheres. A referida legislação, ao evidenciar a figura
masculina como capaz de garantir as expectativas prescritas na lei, como o desenvolvimento
do país, faria com que os estudantes recebessem uma educação que os deixassem aptos para
ocupação de diferentes setores da sociedade. Fica evidenciada ainda em seu Capítulo V:

Art. 20. A educação militar será dada aos alunos do sexo masculino dos
estabelecimentos de ensino secundário, ressalvados os casos de incapacidade
física. Dar-se-á aos menores de dezesseis anos a instrução premilitar, e a
instrução militar aos que tiverem completado essa idade.

81

ZOTTI, Solange Aparecida. O ensino secundário nas reformas Francisco Campos e Gustavo Capanema: um
olhar sobre a organização do currículo escolar. In: Congresso Brasileiro de História da Educação, 4., 2006,
Goiânia. Anais. Goiânia, 2006. Disponível em: http://www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe4/individuaiscoautorais/eixo01/Solange%20Aparecida%20Zotti%20-%20Texto.pdf Acesso em 30 de novembro de 2015.
82
BRASIL. Decreto – lei 4.244, de 09 de abril de 1942 – Lei Orgânica do Ensino Secundário. Art. 24.

44

Parágrafo único. As diretrizes pedagógicas da instrução premilitar e da
instrução militar serão fixadas pelo Ministério da Guerra.83

Sobre os interesses nas instruções voltadas ao militarismo, observamos que neste
período vivia-se a 2ª Guerra Mundial, e, a partir de 1939, o Brasil estreitava suas relações com
os países em guerra, entrando definitivamente no confronto em 1942. A educação se
encontrava mergulhada nesse contexto. Entre seus objetivos estavam a ideia de proteção do
país e a formação de adolescentes que seriam futuros homens dispostos a possíveis
confrontos. Tanto a disciplina de Moral e Cívica quanto a Educação Física estavam ligadas a
essas premissas. Na escola, gradativamente, as atividades físicas ganharam aspectos voltados
ao treinamento de um corpo a ser apto para a guerra. A Lei Orgânica do Ensino Secundário,
ao propor a educação militar e associá-la aos corpos percebidos como masculinos, voltados
principalmente para a guerra, não propunha somente a busca por preparo físico, mas denota
uma concepção naturalizada sobre as diferenças de gênero. Uma vez que buscam construir os
corpos masculinos a partir da ideia de força, com gestual e normas de conduta específicas e
demais características construídas nas relações do corpo masculino e a virilidade.84
Por outro lado, mesmo existindo algumas restrições, as práticas esportivas dentro e/ou
fora da escola, conforme destaca Alice Milliat apud Vigarello, “[...]dotam as meninas e as
moças de uma saúde e de uma força que sem causar dano a sua graça natural, as tornam mais
aptas a cumprirem no futuro o dever social que delas se espera.”85 Voltado como algo que iria
realçar os traços percebidos como naturais aos corpos vistos como femininos, as mulheres
poderiam gozar de tais atividades por estarem desenvolvendo e/ou melhorando seus corpos
para gestarem os futuros filhos da pátria. Conciliavam-se, desta forma, ensinamentos que
eram praticados dentro e fora da sala de aula. Como nos aponta Jane Soares de Almeida, “[...]
a função materna não mais era apenas biológica, mas social e patriótica, principalmente”86.
A instrução militarizada deveria incidir sobre os corpos dos estudantes a partir de uma
virilidade que deveria ser cumprida e aderida. Caso não exercessem determinados padrões que
83
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demonstrassem essa virilidade, colocavam em risco a própria masculinidade. Ou seja,
virilidade e masculinidade são postas como sinônimos.87
No mesmo ano, o Decreto-Lei nº 4.642, de 2 de Setembro de 1942, em seu artigo
primeiro, afirma que “A instrução premilitar é obrigatória para os alunos do sexo masculino,
de idade entre doze e dezesseis anos matriculados em qualquer curso do primeiro ciclo do
ensino de grau secundário.”88 Ou seja, as concepções de força, coragem e resistência estavam
direcionadas aos corpos percebidos como masculinos. Conforme aponta Rosemeri Moreira,
ao serem atribuídas estas características à masculinidade, elas agiriam simbolicamente
também sob os corpos ditos femininos, negando-os e afastando-os tanto da formação de um
suposto corpo como masculino, como também da violência da guerra.89
Na sequência, o documento informa que:
Art. 2º A instrução premilitar compreenderá, além das noções gerais
relativamente à organização e à vida militar, a instrução elementar de ordem
unida sem arma e a iniciação na técnica do tiro.
Art. 3º Todos os estabelecimentos de ensino, públicos ou particulares,
existentes no país, com mais de cinquenta alunos nas condições do art. 1º
deste decreto-lei, são obrigados a manter um centro e instrução premilitar.90

Para tanto, as noções necessárias, no que compete ao Exército, deveriam ser passadas
aos estudantes no que se refere à organização da vida militar. E mais, a distinção entre os
corpos, tendo a projeção e relação entre o militar sendo exclusivamente para os corpos
classificados como masculinos, como também o conhecimento do manuseio de armas, baseiase ainda na capacidade e autorização para a guerra e violência.91 Pensar um corpo enquanto
viril, e atribuir esta relação ao masculino, nos mostra como as classificações de gênero são
autoexcludentes, pois da mesma maneira que autoriza e legitima os homens enquanto
capacitados para a violência, o combate, a ação; exclui as mulheres e as colocam como
incapacitadas de praticar o que foi definido como pertencente ao universo masculino.
Leonardo Guedes Henn e Pâmela Pozzer Centeno Nunes analisam a forte presença dos
pressupostos militares na educação brasileira, durante o Estado Novo: “[...] os militares
utilizaram-se da sua disciplina, ensinada a eles dentro dos quartéis, para ajudar na
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normatização de regras dentro das escolas públicas e, construir, dessa maneira, alunos que
respeitassem hierarquias.”92 Fica evidente que as construções sociais e a organização escolar
baseavam-se na distinção dos corpos percebidos como pertencentes ao masculino ou
feminino. A Lei Orgânica do Ensino Secundário, capítulo VII, da educação moral e cívica,
título III, afirma que:
Do ensino feminino
Art. 25. Serão observadas, no ensino secundário feminino, as seguintes
prescrições especiais:
1. É recomendável que a educação secundária das mulheres se faça em
estabelecimentos de ensino de exclusiva frequência feminina.
2. Nos estabelecimentos de ensino secundário frequentados por homens e
mulheres, será a educação destas ministrada em classes exclusivamente
femininas. Este preceito só deixará de vigorar por motivo relevante, e dada
especial autorização do Ministério de Educação.
3. Incluir-se-á, na terceira e na quarta série do curso ginasial e em todas as
séries dos cursos clássico e científico, a disciplina de economia doméstica.
4. A orientação metodológica dos programas terá em mira a natureza da
personalidade feminina e bem assim a missão da mulher dentro do lar.93

Como nos aponta Carvalho, por um longo período, a educação escolar brasileira foi
exclusivamente masculina, e isso fez com que as mulheres fossem excluídas do processo
educacional. Conforme a autora, “[...] elas só conquistaram o direito à educação com a
instituição da escolarização compulsória, no século XIX, mas foram incluídas em escolas,
classes, ramos do ensino ou áreas curriculares separadas – caneta para os meninos, agulha
para as meninas.”94 Quando vigorada a Lei Orgânica do Ensino Secundário de 1942, a
educação do ensino primário ainda não era obrigatória, e isso limitava ainda mais o acesso das
mulheres à formação escolar, por consequência o número reduziria quanto ao ensino
secundário. Por mais que a referida lei propusesse a necessidade de educar as crianças e os
adolescentes, isso se dava a partir de estereótipos e interesses pautados nas distinções e
delimitações de gênero. A relação do ensino com o corpo sexuado atribuía às crianças,
adolescentes e jovens, como futuras mulheres que deveriam manter-se no lar.
Reestabelecendo e/ou reforçando a relação naturalizada entre as mulheres e meninas e os
cuidados domésticos e familiares.
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Para Fúlvia Rosemberg, esta educação diferenciada para crianças e adolescentes,
pautada pela diferenciação entre feminino e masculino, foi desenvolvida até boa parte do
século XX. Isso contribuiu também para a segregação das mulheres em outros espaços,
fortalecendo determinadas atividades como naturais. Para a autora, existiu uma preocupação
por parte do Estado em educar as meninas, adolescentes e jovens não para o conhecimento
científico:
Combateu a educação diferenciada, com o argumento de que servia para
relegar a mão de obra das mulheres ao “exército de reserva”, fazendo com
que ocupassem postos com menor remuneração que os ocupados pelos
homens no mercado de trabalho. Defendeu-se a ampliação da educação de
meninas e moças, porque “mulheres educadas adiam a primeira gravidez,
espaçam os partos, cuidam melhor dos filhos, impedem a reprodução do
círculo vicioso da pobreza”, e porque “seus filhos são mais educados”.95

Ainda sobre estas concepções, podemos destacar também outros elementos que iam ao
encontro de um ideal de mulher como extensão das atividades domésticas e da família. Ao
analisar as desigualdades de gênero existentes nas relações de trabalho ao longo do século XX
no Brasil, Maria Cristina Bruschini e Fúlvia Rosemberg destacam que estas desigualdades
foram naturalizadas por meio das divisões estabelecidas na percepção dos corpos
anatomizados, influenciando, tanto as atividades dentro de casa como aquelas exercidas por
mulheres fora do lar. Segundo as autoras,
A mistificação do papel de esposa e de mãe concretizou-se mais facilmente
na medida que a casa e família passaram a significar a mesma coisa, apesar
de na verdade não serem: enquanto a casa é uma unidade material de
produção e de consumo, a família é um grupo de pessoas ligadas por laços
afetivos.96

Compreendemos que Lei Orgânica de 1942 foi estruturada tendo como fundamento as
posições e hierarquias já construídas e sustentadas pelas diferenças e desigualdades de gênero.
Além das obrigações apresentadas como naturais ao corpo dicotomizado como feminino ou
masculino, as relações sociais vigentes no período reforçavam a delegação às mulheres dos
cuidados com a família. Desta maneira, a constituição da legislação, construída no sistema de
ensino, estabelecia uma representação sobre as mulheres pautada pelo estereótipo da
naturalização. Outro fator a ser apontado é como os valores atribuídos ao masculino foram (e
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são) inseridos na lei. Essa inserção representa uma tentativa de modelar e – ou manter
determinados valores de um grupo da sociedade, como também deixa explícito a quem cabia
– os espaços públicos e privados.
Cabe ressaltar aqui que, neste período, as mulheres já haviam conquistado o direito ao
voto no Brasil.97 Nem todos/as aceitavam estas mudanças, passando a questionar ou reforçar a
ideia de que o lugar das mulheres era no âmbito privado, familiar e doméstico. Como
apontado na canção de Ataulfo Alves e Mario Lago, citada anteriormente, coincidência ou
não, na Lei Orgânica do Ensino era explícito o interesse em (re)construir Amélia(s). Como
indica Débora Russi Frasquete e Ivana Guilherme Simili:
A separação das esferas com suporte nas características concebidas como
naturais do homem para a razão, para os negócios da política, enfim para a
vida pública e, para a mulher, os sentimentos, a docilidade, a delicadeza
entre outros adjetivos, fez com que o mundo privado da casa e tudo o que lhe
dizia respeito, fosse transformado em seu “lugar no mundo”.98

Destacamos que a existência desta preocupação em ofertar uma educação considerada
feminina e voltada ao lar demonstra que aos poucos as mulheres estavam tendo acesso ao
espaço público, evidenciando as reivindicações por parte de algumas lideranças do
movimento das mulheres99 da época. De qualquer forma, nesse período, o Estado, através do
Ministério da Educação, apresenta uma atenção especial à educação para as crianças,
adolescentes e jovens mulheres. O que de certo modo, com o reforço de gênero feito pela
escola, contribuiria para conter futuras reivindicações de acesso a diferentes espaços públicos.
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Como nos indica Joana Maria Pedro, “[...] como o de votar e ser eleita, nos direitos sociais e
econômicos – como o de trabalho remunerado, estudo, propriedade, herança.”100
Ainda que com várias disparidades, Raquel Soihet destaca que a conquista da
educação às mulheres traria oportunidades para que diminuíssem as desigualdades entre
homens e mulheres. Conforme a autora:
A educação feminina, considerada essencial para a emancipação das
mulheres, foi outro ponto de destaque da atuação das feministas que
pleiteavam, para as mulheres, direitos idênticos aos dos homens, a fim de
que estas dispusessem dos mesmos meios para o exercício do trabalho e,
com isso, obtivessem a mesma remuneração.101

Mesmo com todas as dificuldades enfrentadas pelas mulheres, a educação foi vista
como uma das maneiras de se derrubar as fronteiras que privilegiavam os homens. Entretanto,
naquele momento, a escola não garantia uma educação igualitária para futuros/as homens e
mulheres. Outro obstáculo que precisava ser rompido.
Ao analisarem as ações de Gustavo Capanema durante o Estado Novo,
especificamente para a educação das mulheres, Simon Schwartzman, Helena Bomeny e
Vanda Costa, destacam a existência de duas características gerais que direcionavam a
educação escolar para as mulheres. Segundo as autoras, “[...] por um lado, haveria que
proteger a família; por outro, haveria que dar à mulher uma educação adequada ao seu papel
familiar.”102 Ou seja, as propostas de Capanema não objetivavam a atuação das futuras
mulheres fora do espaço doméstico. Segundo as autoras, as disciplinas cursadas para atender a
Economia Doméstica consistiam em:
As aulas de higiene tratariam, entre outras coisas, de alimentos, vestuário,
habitação, higiene da escola e do lar. A enfermagem consistia em ensinar
cuidados com o doente, seu ambiente, visitas, tomar temperatura, pulso e
injeções. A culinária ensinaria a preparar alimentos, doces, salgados,
bebidas, sua ornamentação e maneiras de receber visitas. O programa de
economia incluiria o estudo do custo de vida e salário, o salário do chefe de
família e sua distribuição, a mulher no trabalho, importância, restrições. A
sociologia educacional trataria de ensinar o papel da família, da Igreja e do
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Estado na educação; a crise, o salário, a mulher no trabalho, seus problemas,
causas e soluções para o pauperismo.103

Percebemos que a educação pretendida por essas leis correspondia a intencionalidades
da convivência em um mundo moderno. Junto à continuidade dessas leis, tais interesses
ampliaram-se ainda na década de 1950. Segundo Ana Paula Vosne Martins, existiu no período
a incorporação de um modo de vida burguês, onde, por intermédio da educação escolar em
meio ao conservadorismo existente, as disciplinas escolares das quais meninas, jovens e
mulheres frequentavam propunham aperfeiçoá-las para consumirem produtos modernos e,
ainda, através dessa educação recebida, reforçar as diferenças já estabelecidas entre homens e
mulheres.104
Desenvolvia-se, dessa forma, uma educação pensada através da distinção entre os
corpos sexuados em que as relações da maternidade e os cuidados com os/as filhos/as, por
exemplo, foram estendidas a enfermagem, como se os cuidados com o/a outro/as fossem
deveres, naturalizados, das mulheres. A chamada Economia Doméstica seria um modo
utilizado para reforçar o lugar das mulheres dentro da esfera privada, do lar, aprimorando o
que já estava ancorada em uma natureza. Por outro lado, não descartamos que os
ensinamentos promovidos através dessa disciplina, possam ter sido utilizados como forma de
benefícios, como a busca por renda em atividades que não eram exercidas por homens, ou até
mesmo, ainda que lentamente, mulheres conseguissem utilizar tais conhecimentos para
conquistar o espaço público. Reiterando as colocações de Soihet, a educação escolar seria
essencial para a emancipação das mulheres, mas ainda necessitava romper várias barreiras.105
A divisão do espaço escolar por gênero, como já citado, estava prevista legalmente.
Mesmo as escolas mistas, sugeridas na legislação, deveriam organizar em salas divididas
como turmas masculinas e femininas, ou então escolas específicas com ensinamentos
direcionados. Segundo Elizabeth Amorim de Castro, no estado do Paraná, a partir deste
período, houve ampliação e construção de escolas, e todas estavam pautadas nas diferenças
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entre os corpos sexuados.106 Seja pela estrutura, matrículas direcionada por sexo, idade e
condição social.
O crescimento de vagas gerou um novo problema, a ausência de profissionais
qualificados para atender a nova demanda. Como uma das formas de solucionar tal entrave,
no ano de 1946 foi aprovada a Lei Orgânica do Ensino Normal, destinado à formação de
professoras para exercerem o magistério. No caso de Guarapuava, por exemplo, como aponta
Sonia Vincentin e Carlos Herold Junior, foi realizado o replanejamento das chamadas escolas
normais, visando atender tanto a demanda de docentes, como também uma política
desenvolvimentista levada a cabo na cidade.107 No entanto, por mais que estas diferenças
representassem, por um lado, a limitação dos espaços destinados às mulheres, foi através da
educação escolar que as mulheres conseguiram ter acesso a outros lugares, além do lar ou da
igreja, únicos permitidos por um longo período. Segundo Louro, através da educação escolar
muitas mulheres obtiveram suas primeiras conquistas na sociedade, mas diante disso
passaram a enfrentar novas dificuldades. Para a pesquisadora:

Foi também dentro deste quadro que se construiu, para a mulher, uma
concepção do trabalho fora de casa como ocupação transitória, a qual
deveria ser abandonada sempre que se impusesse a verdadeira missão
feminina de esposa e mãe. O trabalho fora de casa seria aceitável para as
moças solteiras até o momento do casamento, ou para as mulheres que
ficassem sós - as solteironas e viúvas.108

Diante disso, percebemos que os incentivos em torno da educação foram ao encontro
de ideias e diferenças hierárquicas que já vinham há algum tempo sendo pensadas com base
nas diferenças sexuais. Mas ao mesmo tempo fez com que várias estudantes recebessem
diferentes tipos de instruções que por muito tempo haviam sido a ela negados. Para as
mulheres: “[...] mãe, esposa e professora eram papéis definidos, mas com esferas de atuação
possuidoras de dimensões diferenciadas.”109 A relação do cuidado com os filhos foi estendida
para a sala de aula. O corpo, destinado como natural para ser mãe e cuidado com os/as
filhos/as, fez com que as mulheres fossem aceitas como professoras, mas, conforme
observados os interesses educacionais, a sua formação, como também o que iriam ensinar,
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tanto para estudantes de turmas/escolas femininas e/ou masculinas, estavam limitadas pelas
definições e distinções generificadas.110
Ainda sobre o período, é possível perceber que a elaboração de um currículo
diferenciado expressa relação com as reivindicações de grupos de mulheres e algumas
conquistas da época. Como destaca Rosa de Fatima Souza, na medida em que mulheres
tiveram alguns direitos garantidos após a intensa manifestação e luta por eles, existiram outras
medidas voltadas a reforçar padrões de espaços, costumes e outras definições encarceradoras.
A participação de mulheres na política, por exemplo, foi percebida por muitas pessoas no
Brasil como um momento de crise nos valores da família brasileira. Segundo Souza:

Era preciso, portanto, restituir os valores femininos e o tradicional lugar da
mulher. Para tanto, a educação foi vista como instrumento eficaz. Além
disso, a própria vida doméstica vinha sendo alvo de investimentos de
médicos e higienistas com o intuito de regrar costumes e instituir um modelo
de organização familiar válido para toda a sociedade.111

A educação desenvolvida para as futuras mulheres estaria voltada à manutenção de
suas relações no espaço privado. Destacamos, ainda, que, por mais que existisse um debate
em torno da educação pública e gratuita no Brasil, não existia a obrigatoriedade do ensino.
Isso só foi estabelecido a partir do Decreto – lei n.8.529 – de 2 de janeiro de 1946.112
Acreditamos que a partir da obrigatoriedade do ensino para as crianças de até 12 anos, fez
com que mais crianças e adolescentes do gênero feminino tivessem acesso à educação escolar,
e que na medida que passavam para outras séries teriam acesso a conhecimentos que
contribuiriam para sua emancipação.
Mesmo que a Lei Orgânica do Ensino Secundário não garantisse ou direcionasse qual
classe social a educação escolar deveria atender, no mesmo ano já haviam sido promulgados
os seguintes decretos: Decreto – lei 4.73, de 30 de janeiro de 1942: - Lei Orgânica do Ensino
Industrial, e Decreto – lei 4.048, de 22 de janeiro de 1942: - Cria o Serviço Nacional de
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Aprendizagem Industrial. Ambos os decretos são exemplos de regulamentações direcionadas
para a população trabalhadora, a qual era vista como carente de instrução para a continuidade
ou oferta do trabalho nestes setores. A Lei Orgânica do Ensino Industrial, em seu artigo
primeiro, afirma que:
Esta Lei estabelece as bases de organização e de regime do ensino industrial
que é o ramo de ensino, de grau secundário, destinado à preparação
profissional dos trabalhadores da indústria e das atividades artesanais e ainda
dos trabalhadores dos transportes, das comunicações e da pesca.113

Ou seja, a materialização das distinções sociais no sistema educacional já havia sido
estipulada anteriormente pela Lei Orgânica do Ensino Secundário, pois a Lei Orgânica do
Ensino Industrial e a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial já haviam sido
direcionadas aos/às trabalhadores/as de um modo geral, principalmente aos/as que
trabalhavam em fábricas. Conforme a Lei do Ensino Industrial, era necessário “[...] dar a
trabalhadores jovens e adultos da indústria, não-diplomados ou habilitados, uma qualificação
profissional que lhes aumente a eficiência e a produtividade.114 Diante disso, podemos
perceber que a referida legislação carrega uma dedicação especial para uma formação e
ampliação da suposta eficiência como qualificação profissional, e de que estas refletiriam nas
empresas com a ampliação da produção. Temos, desta maneira, uma educação que valorizava
e direcionava-se as demandas das empresas privadas, voltada ao mercado.
Importante observar que, por mais que a legislação estabelecesse uma educação
voltada à continuidade dos estudos, a realidade era outra, existindo uma formação
diferenciada conforme a condição social dos/as estudantes. No Paraná, além de já existir uma
preocupação com o ensino profissional como a “Escola de Aprendizes e Artífices do Paraná”,
desde 1910,115 eram ofertados cursos de alfaiataria, sapataria, marcenaria, pintura decorativa e
escultura ornamental, e primeiro grau. Conforme Marlene Lucia Siebert Sapelli,“[...] em
1942, o ensino ministrado nessa escola passou a ter dois ciclos: industrial básico e técnicopedagógico e o Liceu passou a se chamar Escola Técnica de Curitiba.”116 No ano seguinte,
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junto a iniciativas do setor industrial, instalou-se no Paraná e em Santa Catarina, o Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI – para a qualificação de profissional.117
Em estudo sobre as mulheres trabalhadoras em indústrias de Curitiba, entre os anos de
1940-1960, Roseli Boschilia afirma que: “[...] nessa época, Curitiba contava com,
aproximadamente, doze mil trabalhadores ligados ao setor industrial. Desse total, 11,5% eram
mulheres, sendo que a maior concentração de operários estava na indústria de produtos
alimentares.”118 A existência da qualificação profissional em Curitiba, por exemplo, viria a
atender a demanda crescente do setor industrial. Conforme as observações de Boschilia,
podemos perceber uma grande diferença na percentagem de homens e mulheres que
trabalhavam nas indústrias. Sobre a disparidade no número de homens e mulheres
empregados na indústria, Maria Izilda Matos e Andrea Borelli apresentam um panorama da
situação do trabalho das mulheres ao longo do século XX, e afirmam que o mesmo era “[...]
visto como uma atividade transitória – que deveria ser interrompida por ocasião do casamento
ou do nascimento de um filho -, o trabalho feminino fora de casa passou a ser tolerado apenas
como uma fatalidade da pobreza.”119

Conforme Soihet, muitas das manifestações das

mulheres ocorridas no Brasil no início do século XX buscavam também o rompimento a tal
posicionamento, abrindo espaço para atividades em diferentes setores, e reivindicando a
regulamentação das atividades exercidas por mulheres e a sua equiparação salarial ao dos
homens.120
Diferentes setores da sociedade procuraram engessar as mulheres nas concepções
vistas como naturais sobre o corpo sexuado. Ainda sobre a legislação referente ao chamado
ensino industrial, seu artigo 5º explicita: “[...] o direito de ingressar nos cursos industriais é
igual para homens e mulheres. A estas, porém, não se permitirá, nos estabelecimentos de
ensino industrial, trabalho que, sob o ponto de vista da saúde, não lhes seja adequado.” 121 A
mesma dispõe que, “[...] Às mulheres se dará também a educação doméstica, que consistirá
essencialmente no ensino dos misteres próprios da administração do lar.”122
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Conforme Matos e Borelli, no ano de 1943, a Consolidação das Leis Trabalhistas
(CLT) coibiu a participação das mulheres em várias atividades profissionais. Por outro lado, a
CLT estabeleceu a equiparação salarial em relação aos homens. Segundo essas autoras:

Regulamentou-se ainda a licença-maternidade e a exigência de creches em
empresas com mais de 30 trabalhadoras. Entretanto, apesar dessas medidas,
discriminações, ilegalidades e abusos continuaram a persistir por décadas.
Sob outro aspecto, as mulheres só adquiriram o direito de trabalhar sem a
autorização do marido em 1943 e apenas com o Estatuto da Mulher Casada
(1962) é que se retirou do Código Civil o direito do marido de impedir sua
esposa de trabalhar fora do domicilio.123

As limitações estabelecidas para as mulheres na obtenção de uma formação
profissional faziam parte de uma sociedade baseada em relações patriarcais de poder, e
contribuíram para a reprodução da desigualdade de gênero. Diante do conhecimento dos
referidos documentos que regulamentavam o sistema de ensino do país, e, com o diálogo
estabelecido junto a autores/as que tratam sobre o contexto, observamos que o sistema
educacional brasileiro contribuía a manutenção e reprodução das desigualdades sociais, dentre
elas as de gênero.
Como já assinalado anteriormente, as discussões sobre o sistema educacional
brasileiro desse período são fundamentais para o entendimento de algumas decisões tomadas
nas legislações educacionais elaboradas durante a década de 1970. Apontamos também que
muitas das propostas educacionais promulgadas principalmente na década de 1940, refletiram
na legislação subsequente. Pretendemos, no debate encetado até agora, debater sobre o
panorama histórico e o longo caminho que levaram ao desenvolvimento da legislação
educacional Lei de Diretrizes e Bases da Educação 5.692/71, com o intuito de identificarmos
continuidades e rupturas presentes no sistema de ensino, vigente ainda no início da década de
1980.

1.2. Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1971: um grito de conquista das mulheres
e afrontamento ao conservadorismo?
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No contexto da Guerra Fria e com a saída de Vargas do governo em 1945, foram
alteradas as relações políticas e econômicas no Brasil. Sobre esse período, Nilo Dias de
Oliveira destaca que:

[...] a reordenação das forças políticas em torno do governo Vargas não só
afastava os militares das posturas do presidente, mas também a burguesia
industrial, a qual via na aproximação do governo com a classe trabalhadora,
além do perigo de instabilidade social, o ônus que o empresariado teria que
arcar com a tolerância sindical. De qualquer forma, segundo os militares, o
avanço comunista era iminente, o que exigia sua presença constante no
cenário político, reforçada pela percepção da sociedade civil, que de fato, as
Forças Armadas eram os únicos defensores da ordem e da segurança
nacional.124

O cenário brasileiro vivia em um duplo conflito. Por um lado, grupos dominantes,
entre eles a burguesia composta por grandes industriais que não apoiavam as relações entre
Vargas e a classe trabalhadora; de outro, as relações internacionais e a Guerra Fria. Isso
contribuía para que tanto empresários como representantes do governo vissem os movimentos
das esquerdas como ameaças à ordem nacional. Diante desse impasse entre política, economia
e controle da sociedade, foi criada a Escola Superior de Guerra (ESG), em 1949, de modo a
garantir a segurança e demais interesses por meio de uma formação especializada. Onde,
mesmo após o suicídio de Vargas e a assunção de João Goulart (do Partido Trabalhista
Brasileiro - PTB) como Presidente da República, foi dado continuidade aos debates sobre a
necessidade de uma segurança nacional. 125
Para José Antonio Miranda Sepulveda, as propostas desenvolvimentistas da ESG para
o país não envolviam apenas a economia. Segundo o autor, a formação da ESG era realizada
através da Doutrina de Segurança Nacional e Desenvolvimento (DNS) que, junto aos
preceitos básicos do militarismo brasileiro, buscava promover a regeneração moral, defesa
nacional e educação patriótica.126 Conforme as análises de Sepulveda, a formação dos
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57

integrantes da ESG estava dividida em três ciclos: os dois primeiros eram debates sobre a
guerra, formação e doutrinação política e estratégias militares. Já no terceiro, a predominância
de assuntos era sobre a economia, administração, planejamentos governamentais e noções
sobre população e fornecimento de matéria prima, conforme a região geográfica do Brasil.127
Para Cecília Maria Bouças de Coimbra, “[...] a situação crítica da economia brasileira,
com inflação galopante, crises de recessão e o fantasma da dita comunização, propiciavam a
propaganda, junto às classes médias, da necessidade de um governo forte."128 Fatores estes
que contribuíram para o golpe de 1964 e assunção do governo pelos militares. Golpe este que
também foi impulsionado a partir da doutrinação da ESG com base nas suas discussões sobre
o desenvolvimento do país.
Desta maneira, com base nos ensinamentos proferidos na formação da ESG, o governo
militar passaria a desenvolver medidas que visavam à defesa nacional, moral e econômica do
país. Quatro anos após o golpe militar, o período de 1968-1973, identificado como “milagre
econômico”, resultante de medidas que visavam ao desenvolvimento econômico com base na
ampliação industrial, provocou e impulsionou a modernização de cidades, crescimento de
áreas urbanas e industrialização, e alterações nas atividades do campo. Segundo Maria José de
Oliveira Lima, o dito “milagre econômico foi, “[...] resultado do processo de ajustamento do
modelo de desenvolvimento adotado pelo governo aliado ao contexto internacional favorável
que contribuiu para o aumento das taxas de crescimento e para o relativo controle da
inflação.”129 Por outro lado, como nos aponta Maria Díalva Kinzo, o efervescente interesse

comunismo e contribuir para a construção de uma mentalidade que defendia o mundo ocidental. A proposta de
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em promover o desenvolvimento econômico durante a ditadura civil militar, em especial o
período do “milagre econômico”, contribuiu para a ampliação das desigualdade e
concentração de renda entre as pessoas.130
Entre as mudanças provocadas pelo processo desenvolvimentista do país, a ampliação
do contingente de mulheres no mercado de trabalho formal, expressa uma resposta, vagarosa,
às intensas manifestações que ao longo do século buscavam melhorar as condições de vida
provocadas pelas alterações do sistema capitalista. Conforme Maria Beatriz Nader, “[...] a
tendência da nova lógica econômica contribuiu para que aumentasse a pobreza urbana no
Brasil, levando quantidades crescentes de mulheres a serem incorporadas no mercado de
trabalho.”131 Mesmo com número reduzido em relação aos homens, e em muitos casos com
renda inferior, o acesso destas mulheres ao trabalho fora de casa proporcionou pontos
positivos para a inserção das mulheres nas mais diversas atividades econômicas. Como nos
indica Nader, “[...] a mulher que passou a colaborar no sustento da família, mesmo ganhando
menos do que o marido, eliminou de sua vida o processo de aceitação e conformismo diante
das diferenças sexuais.”132
Com base nos dados do IBGE do ano de 1970, os indicadores de ocupação
profissional demonstram grandes diferenças entre homens e mulheres. Os setores de
agricultura, indústria, eram os que mais empregavam homens. Essas diferenças diminuem nas
atividades do comércio, prestação de serviço, comunicação e principalmente nas atividades
assistenciais quando o número de homens empregados é ultrapassado pelas mulheres. Esses
dados nos possibilitam perceber também as diferenças de gênero para a ocupação destas
atividades. No que se refere aos/as empregadores, os índices demonstram uma diferença ainda
maior. Como exemplo, o setor de comunicação, de 258.095 empregadores/as, 98% eram de
homens e 2% de mulheres; do setor comercial, dos/as 79.578 empregadores/as, 94% eram
homens e 6% mulheres.133
militares. Cf. CERRI, Luis Fernando. Ensino de História e nação na publicidade do milagre econômico: Brasil:
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Em meio a tantos interesses, e diante da educação escolar, quais as propostas e
medidas estabelecidas neste período? Que problemas eram percebidos no setor educacional?
Conforme Romanelli, a abertura política e o processo de uma pretensa democracia, em 1946,
possibilitaram um diálogo entre governo e setores da educação. Em 1948 foi encaminhado
para a Câmara Federal um projeto que pedia uma Lei de Diretrizes e Bases para regulamentar
o sistema de ensino. No entanto, as reivindicações em torno de uma educação pública, gratuita
e de qualidade não foram atendidas de maneira imediata. Após um longo processo, foi
estabelecida a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nº. 4.024, de 20 de
dezembro de 1961134, que substituiu as Leis Orgânicas que regulamentavam o ensino,
discutidas anteriormente.
Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 4.024/61, TÍTULO VII,
Capítulo I:
Do Ensino Médio
Art. 33. A educação de grau médio, em prosseguimento à ministrada na
escola primária, destina-se à formação do adolescente.
Art. 34. O ensino médio será ministrado em dois ciclos, o ginasial e o
colegial, e abrangerá, entre outros, os cursos secundários, técnicos e de
formação de professores para o ensino primário e pré-primário.
Art. 35. Em cada ciclo haverá disciplinas e práticas educativas, obrigatórias
e optativas.
§ 1º Ao Conselho Federal de Educação compete indicar, para todos os
sistemas de ensino médio, até cinco disciplinas obrigatórias, cabendo aos
conselhos estaduais de educação completar o seu número e relacionar as de
caráter optativo que podem ser adotadas pelos estabelecimentos de ensino.135

Destacamos que uma das propostas da nova organização educacional, em relação à Lei
Orgânica do Ensino Secundário de 1942, foi a mudança da nomenclatura da educação
recebida de crianças e adolescentes, que já cumpriram o ensino primário, para ensino médio.
Este que passava também a ser compreendido em dois ciclos: o primeiro com o nome de
ginasial, com duração de quatro anos; o segundo, chamado de colegial com o período de três
anos.
Percebemos que a referida lei abriu mais espaço para decisões das próprias instituições
escolares, uma vez que estas passavam a escolher as disciplinas conforme a realidade e
perspectiva de cada localidade, não necessitando seguir um modelo rígido. Destacamos ainda
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na LDB de 1961, a ausência da necessidade de uma educação militarizada nas escolas, ao
menos de forma explícita. Segundo o Art. 6 da LDB: “Parágrafo único. O ensino militar será
regulado por lei especial.”136 Passava a existir a separação entre ensino civil e ensino militar,
sendo que o segundo estava destinado para quem tivesse interesse em seguir tal formação, em
escolas especializadas. O documento não deixa claro se esta lei seria elaborada pela Escola
Militar ou pelo próprio Estado.
Em seu Art. 97, ao dispor que: “[...] o ensino religioso constitui disciplina dos horários
das escolas oficiais, é de matrícula facultativa, e será ministrado sem ônus para os poderes
públicos, de acordo com a confissão religiosa do aluno, manifestada por ele, se for capaz, ou
pelo seu representante legal ou responsável”137, a LDB propunha se afastar da imposição de
culturas e valores religiosos, uma vez que era facultativo a oferta do ensino religioso e
também a participação na disciplina pelos estudantes. Isso nos aponta a existência de uma
maior liberdade, mesmo que não levada a cabo, aos estudantes. Por outro lado, observamos
ainda que esta educação deveria ser ministrada por uma liderança religiosa, uma vez que a
concepção sobre educação religiosa estava relacionada à doutrinação e manutenção das
crenças, e não ao estudo sobre as religiões.
A LDB 4.024 de 1961 não apresenta nenhuma distinção explícita para educação de
crianças, adolescentes, jovens e adultos provenientes da distinção sexuada, tais como a
separação por turmas ou disciplinas específicas, presente na legislação anterior. Supostamente
a educação seria direcionada para que ambos tivessem a mesma formação, não coibindo a
formação de turmas mistas. A LDB de 1961 previa que todos/as estudantes pudessem estudar
juntos/as. Silvia Fávero Arend, ao apontar algumas mudanças provocadas na sociedade
brasileira durante a década de 1960, tanto advindas de concepções de modernidade e
resultantes de manifestações sociais, como o Movimento Feminista, destaca que:
A transformação da grande maioria das escolas públicas e privadas
brasileiras em mistas foi um dos importantes resultados do processo de
modernização iniciado a partir dos anos 1960. Meninas e Meninos, desde a
tenra idade, passaram a dividir os bancos escolares, possibilitando assim, que
ambos os sexos tivessem trajetórias similares nos estudos. Já na década de
1960, as mulheres brasileiras dos setores médios levantaram a bandeira em
prol de seu ingresso no mercado de trabalho qualificado. Assim, a conclusão
do ensino secundário e a posterior entrada na universidade tornou-se o
objetivo de uma grande quantidade de meninas.138
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Ou seja, se antes as Leis Orgânicas exigiam uma educação diferenciada,
principalmente no que deveria ser ofertado aos/às estudantes, a partir de 1961, com a criação
da primeira LDB, a legislação estabelecia que as escolas não deveriam elaborar um currículo
diferenciado para a educação dos/as estudantes. Por outro lado, acreditamos que a abertura
curricular conquistada para as estudantes do gênero feminino não significa que elas tivessem
recebido a mesma atenção que o gênero masculino, pois não bastava apenas “juntar as
turmas”. Tendo em vista toda a formação histórica pautada nas diferenças entre
meninos/meninas, homens/mulheres, era necessário elaborar uma educação para a igualdade
além da sala de aula.139
Conforme Romanelli, o longo período de debate até a promulgação da LDB de 1961,
deixou o cenário educacional brasileiro com muitos problemas, dentre eles, estrutura e
investimento que realmente viessem atender ao ensino público. Ainda conforme o autor, o
sistema político da época não conseguiu conciliar a situação econômica do país e o sistema de
ensino.140 Realizado o golpe em 1964, e posteriormente os 21 anos marcados pela ditadura,
viriam a promover modificações no sistema de ensino. Conforme Carlos Fico, o movimento
estudantil nas décadas de 1960 e 1970 foi de fundamental importância, não apenas por
reivindicar os problemas na educação, mas de que diante da insatisfação, o autoritarismo do
governo era questionado. Ainda diante das colocações do autor, lembramos que existiu uma
estreita parceria entre militares e parte da sociedade civil que apoiava esse governo e
contribuía com seu viés moralista e conservador. Entre elas, destaca Fico, “referidas a
sexualidade e às drogas, por exemplo – a confirmação do que supunha ser uma intenção
deliberada de degeneração de supostos valores morais, facilitadora da subversão” 141, ou ainda
que “[...] a comunidade de informações entendia que a pobreza, associada a drogas, levaria a
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comportamentos sexuais ‘desviantes’, base para atitudes subversivas.”142 Comportamentos
estes que eram embasados na percepção heteronormativa do mundo social.
A sexualidade era motivo de vigilância. Conforme Guilherme Gomes Ferreira e
Beatriz Gershenson Aguinsky, ao analisarem os movimentos sociais que traziam à tona o
debate sobre sexualidade e gênero, “[...] as práticas eróticas e sexuais, que até então eram
consideradas um pecado pelo olhar religioso, ganham as características de anormalidade,
desvio e doença. Até 1973, a homossexualidade figura na Classificação Internacional de
Doenças (CID).”143 Assim, a homossexualidade considerada como um desvio à norma deveria
ser punida, reprimida ou corrigida.
Para tanto, além dos interesses em regular e vigiar a sexualidade, foram aprovados
projetos para que fossem criadas nas escolas de todo o país a disciplina de Educação Sexual.
Para Rosemberg, aos discursos moralistas existentes na sociedade, durante a década de 1960 e
início da de 1970, de maneira bastante intensa contribuíram para reforçar diferenças
naturalizadas construídas a partir da percepção anatômica entre os corpos. Novamente, os
futuros homens eram exaltados por suas supostas qualidades naturais de força, coragem,
responsabilidade, e as mulheres, a delicadeza, dedicação ao casamento e a maternidade como
elementos que iriam completar e constitui-las enquanto mulher(es).144
Mesmo não sendo proibida, a educação sexual nas escolas passou ao longo de 1970
por um silenciamento, com ações e debates isolados. Rosemberg destaca que, em1978, após
uma reportagem em rede nacional sobre o tema, a Educação Sexual passou novamente a ser
motivo de debate sobre a necessidade de desenvolver a disciplina em todas as escolas.
Diferente dos anos anteriores, a partir desse período, uma das justificativas do debate consistia
em que a Educação Sexual era um tema de utilidade pública, do qual contribuiria para a
saúde, prevenção de gravidez indesejada, dentre outros.145
Em relação ao movimento estudantil, em meio às agitações de maio de 1968, as
reivindicações daquele ano levaram a elaboração da Reforma Universitária. A Lei nº 5.540/68
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propunha146 “[...] fixar normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua
articulação com a escola média, e dá outras providências.”147 Uma proposta que visava ao
maior investimento no ensino superior, e, fizesse que as pessoas que concluíram o ensino
básico ou técnico pudessem ingressar na universidade. Mas as mudanças não favoreceram ao
ensino público, ao contrário, existiu uma ampliação do ensino privado, como aponta Florestan
Fernandes apud Carlos Bendito Martins:

[...] instituições organizadas a partir de estabelecimentos isolados, voltados
para a mera transmissão de conhecimentos de cunho marcadamente
profissionalizante e distanciados da atividade de pesquisa, que pouco
contribuem com a formação de um horizonte intelectual crítico para a análise
da sociedade brasileira e das transformações de nossa época.148

Passava existir novamente um duplo problema no setor de ensino: a LDB de 1961 que
não conseguiu atender a educação básica e a Reforma Universitária através da Lei nº 5.540/68
que não garantia uma educação de qualidade, e, ao mesmo tempo limitava o acesso apenas
para aqueles/as que possuíam condições para custear os estudos. Vivia-se neste momento a
busca pela qualificação profissional através do ensino superior, como uma das alternativas
para a formação e melhores condições de trabalho. Por outro lado, as ações do governo
demostravam cada vez mais o seu posicionamento frente aos anseios da sociedade. Conforme
Rezende,
[...] o denominado milagre econômico, os planos nacionais de
desenvolvimento, bem como todas as medidas políticas estabelecidas no
decorrer dos governos ditatoriais eram, portanto, justificadas como um modo
de se aproximar cada vez mais da forma de organização social que a ditadura
estava empenhada em construir.149
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A educação estava entre essas medidas políticas. Conforme Romanelli, a Reforma
Universitária já apontava indícios da necessidade em alterar o regimento do ensino básico,
principalmente em qualificar pessoas para o mercado de trabalho e, ainda, suprir a procura
pelo ensino superior. Segundo o autor,
[...] a profissionalização do nível médio, portanto, era vista como uma
exigência que teria como resultado selecionar apenas os mais capazes para a
Universidade, dar ocupação aos menos capazes e, ao mesmo tempo, conter a
demanda de educação superior em limites estreitos.150

Rothen e Romanelli possuem posicionamentos parecidos ao apontarem que, desde a
implantação da Reforma Universitária em 1968, o Grupo de Trabalho da Reforma - GTRU
vinha elaborando propostas para alterar a LDB de 1961. Então, em 11 de agosto de 1971 sob
o governo do presidente General Emílio Garrastazu Médici, foi promulgada a nova LDB, a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação 5.692/71. Além das influências de Meira Mattos,151
fora desenvolvida por Jarbas Gonçalves Passarinho, de formação militar e ministro da
educação (1969-1974), e, Júlio Barata, ministro do Trabalho e Previdência Social (TPS).
Destacamos que a educação brasileira foi pensada e planejada basicamente por militares,
tendo em vista o afastamento ou pouca influência dos demais integrantes do GTRU, que não
tinham formação militar.152
Gonçalves afirma que a LDB de 1971 foi elaborada por militares que integravam à
ESG. A legislação vinha reforçar e transmitir valores da Doutrina de Segurança Nacional e
Desenvolvimento (DNS). Segundo a autora, esses valores “[...] foram difundidos por meio de
diversos recursos e estratégias, e consequentemente, compartilhado, aceitos ou ao menos
acatados por parte da população.”153 Para Rezende, “[...] era visível que o regime objetivava
travar uma verdadeira batalha de doutrinação para convencer a população de que os seus
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métodos, ações, medidas, objetivos e desígnios se consubstanciavam com os anseios da
grande maioria da população.154
No capítulo I da LDB de 1971, consta que “[...] para efeito do que dispõem os arts.
176 e 178 da Constituição, entende-se por ensino primário a educação correspondente ao
ensino de 1º grau e, por ensino médio, o de 2º grau.”155 O que denota uma nova organização
no sistema de ensino, unificando a educação primária e ginasial, passando a ser compreendido
como ensino de 1º grau, e o colegial instituído como ensino de 2º grau. O artigo ainda faz
referência à Constituição de 1967, sobre seu Art. 167 que “[...] a família é constituída pelo
casamento e terá direito à proteção dos Poderes Públicos. § 1º - O casamento é
indissolúvel.”156 E, Art. 168, “II - o ensino dos sete aos quatorze anos é obrigatório para todos
e gratuito nos estabelecimentos primários oficiais.”157
Ao relacionar a LDB de 1971 à Constituição, observamos que o modelo de ensino a
ser cumprido já vinha sendo proposto por quase cinco anos. Percebemos também a
preocupação das referidas leis em apontar a importância da manutenção do casamento
heterenormativo, através da percepção de que a união conjugal deveria ser indissolúvel,
estabelecendo um simbolismo entre a união familiar (pai, mãe, filhos/as) e a extensão dessa
organização que refletiria na sociedade.158
Outra mudança apresentada na LDB de 1971 é a obrigatoriedade do ensino de 7 a 14
anos de idade. Como já apontado, apenas com o Decreto – lei n.8.529/46, é que foi
estabelecida a obrigatoriedade para educação escolar primária. Entretanto, esta se estendia
apenas até cerca de dez ou onze anos de idade. Assim, ao normatizarem o tempo de ensino
escolar e a relação com as devidas idades, a lei permite também alterar a forma de perceber
crianças, adolescentes, jovens e adultos. Conforme essa legislação, em seu capítulo II, Art. 18,
“o ensino de 1º grau terá a duração de oito anos letivos e compreenderá, anualmente, pelo
menos 720 horas de atividades.”159 Como um marcador geracional, a definição prescrita na
LDB de 1971 passou a definir as crianças até os 10 anos de idade e pré-adolescentes dos 11
aos 14 anos. Jovens acima dos 15 passaram a ser compreendidos/as como adolescentes e
autorizados/as para exercerem atividades remuneradas.
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Destacamos que no decorrer do século XX, as leis educacionais apresentaram de
maneira distintas os indicadores geracionais por idade no que se refere à criança e adolescente
no Brasil. Nas leis de 1942 e 1961, crianças são consideradas até os 10 anos e adolescente a
partir dos 11 anos. Em 1946, com a obrigatoriedade ao ensino, criança passa a ser
compreendida até os 12 anos, e, a partir dos 13, adolescente. A LDB de 1971 é a primeira a
manter uma divisão geracional mais específica, como criança, pré-adolescente, adolescente e
adulto. Lembramos que desde o Código Civil, Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916,
considerava-se adulto a pessoa com 18 anos ou mais.
Tais mudanças resultam de um longo processo de lutas por direitos e garantias sociais
que já vinham sendo reivindicados desde o início do século XX. Conforme Pinsky, ao se
referir às mudanças realizadas nas décadas de 1960 e 1970,
[...] as diferenças curriculares entre alunos e alunas dissolveriam,
proporcionando melhores oportunidades às mulheres de concorrer a uma
vaga na universidade e, claro, uma mudança de atitude com relação à
educação superior da mulher. A escolarização feminina seria vista como
mais um passo na direção da independência financeira para as mulheres,
além de uma forma de equiparar homens e mulheres na vida profissional.160

Comparada aos períodos anteriores, a LDB de 1971 apresentava-se de forma não
sexista, e proporcionaria uma formação para que as mulheres, ao menos na formação e
conhecimento cientifico, pudessem concorrer por igual, ou, em muitas vezes até superior a
qualificação dos homens. Como nos indica Pinsky, a escolarização refletiria nas relações
sociais, especialmente para as mulheres, como o ingresso em cursos universitários, entre eles
o magistério, que mesmo tendo o status de um curso destinado as mulheres, antes da LDB de
1971, tais cursos restringiam-se a uma formação técnica.
Ao mesmo tempo em que buscava atender a educação pública e gratuita, prescrita na
LDB de 1971, propunha-se a regulamentação da diplomação dos cursos normais e a validação
para aproveitamento em curso superior. Conforme o Capítulo V, art. 30, “Professores e
Especialistas”: em que são apresentadas as exigências de formação para ministrar as aulas
conforme o grau de ensino. Com um número bastante significativo de normalistas, muitas
estavam impedidas de lecionar no 2º grau. Como medida para solucionar tais questões e
atender a interesses de muitas professoras, no parágrafo terceiro consta: “[...] os estudos
adicionais referidos nos parágrafos anteriores poderão ser objeto de aproveitamento em cursos
160
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ulteriores.”161 Para Rosemberg, esta normatização foi bastante significativa. Conforme a
autora,

[...] a educação das mulheres só conseguiu romper as últimas barreiras legais
em 1971 com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que atribuiu
equivalência entre os cursos secundários. A partir de então, o curso normal
secundário, ramo intensamente frequentado pelas mulheres desde o final do
século XIX, não mais passou a possibilitar, também, o acesso ao ensino
superior. A partir de então, as inúmeras normalistas poderiam ingressar na
academia.162

Desta maneira, além das propostas de igualdade nos estudos, a LDB de 1971
possibilitava que várias das mulheres com formação de normalista, aprimorassem e
conseguissem ingressar em um curso superior aproveitando estudos já realizados. Esta não foi
à única conquista das mulheres. Conforme o capítulo I, art. 1º, a LDB de 1971 trazia: “[...] o
ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo geral proporcionar ao educando a formação
necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de autorealização,
preparação para o trabalho e para o exercício consciente da cidadania.”163 Dessa forma, a
legislação escolar deixava explícita a preocupação com a formação para o trabalho. Mas, ao
mesmo tempo por direcionar uma educação igualitária para crianças e adolescentes sem a
necessidade de distingui-los sexualmente, e não constar nenhuma restrição legal para a
formação profissional, a referida lei permitia que as estudantes matriculadas em todas as
instituições do país, tivessem uma educação para a formação profissional. Ou seja, é
permitido a elas que recebam na escola uma educação que as prepare para o trabalho. Logo,
se por anos existiu a exclusão, e/ou apenas o aperfeiçoamento do que lhes foram atribuídas
como naturais, ao menos na lei, as meninas, jovens e mulheres deveriam receber a mesma
instrução escolar que o gênero masculino. Tal medida faria com que elas pudessem
profissionalizar-se em diferentes áreas, e ainda, concorrer e ocupar vagas de emprego das
quais por anos foram excluídas. Ainda, diante do art. 4º,

Art. 4º - Os currículos do ensino de 1º e 2º graus terão um núcleo comum,
obrigatório em âmbito nacional, e uma parte diversificada para atender,
conforme as necessidades e possibilidades concretas, às peculiaridades
locais, aos planos dos estabelecimentos de ensino e às diferenças individuais
dos alunos.
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§ 1º - A preparação para o trabalho, como elemento de formação integral do
aluno, será obrigatória no ensino de 1º e 2º graus e constará dos planos
curriculares dos estabelecimentos de ensino.
§ 2º - À preparação para o trabalho, no ensino de 2º grau, poderá ensejar
habilitação profissional, a critério do estabelecimento de ensino.164

A legislação propunha estabelecer um ensino igualitário em todo território nacional,
instituindo um currículo-base para 1º e 2º graus. Ao se referir às necessidades locais, tendo
como objetivo uma educação voltada para o trabalho, através da chamada parte diversificada,
a legislação possibilitaria que os órgãos estaduais e municipais elaborassem suas propostas,
em tese, conforme os setores de emprego e qualificação profissionais que precisavam ser
atendidos.
Por outro lado, Telma Faltz Valério afirma que as propostas educacionais da LDB de
1971 foram ao encontro dos interesses da ESG e as propostas desenvolvimentistas. Essas que
eram baseadas na Teoria do Capital Humano, desenvolvidas pelo estadunidense Theodore W.
Schultz, e que consistia na relação entre educação e desenvolvimento econômico. Conforme
Schultz apud Valério,
[...] qualificação, força de trabalho e crescimento econômico é direta, na
medida em que a aquisição de conhecimentos levaria ao aumento de
produtividade, à elevação de renda do trabalhador e, conseqüentemente, ao
desenvolvimento da sociedade como um todo.165

O investimento na qualificação profissional seria uma forma de desenvolver a
economia, e não apenas ter melhoria na mão-de-obra. Segundo Gonçalves, “[...] condições
físicas, socialização e educação [...]”166, seriam fundamentais para a efetivação da sociedade
então desejada. Conforme a autora, “[...] dentro da lógica da ESG, o Desenvolvimento
contribuiria para melhores condições econômicas e sociais da população, favorecendo a
Segurança Nacional.”167
Ainda em relação ao Art. 4, da referida LDB, ao tratar a formação de 2º grau, o
documento dispõe da possibilidade das escolas que possuíam apenas o ensino de oito anos,
passarem a integrar o ensino de 2º grau, este que deveria ser de formação técnica profissional
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conforme as necessidades previstas em cada estabelecimento. A legislação propunha, segundo
Kuenzer apud Sapelli:

[...] a concentração da demanda de estudantes secundaristas ao ensino
superior, que havia marcado fortemente a organização estudantil no final da
década de 1960; a despolitização do ensino secundário, por meio de um
currículo tecnicista; a preparação de força-de-trabalho qualificada para
atender às demandas do desenvolvimento econômico que se anunciava como
crescimento obtido no “tempo do milagre.”168

Dessa maneira, percebemos que as propostas da LDB de 1971 procuravam atender as
medidas econômicas estabelecidas pelo governo, o que de certa forma iria limitar a procura do
ensino universitário, uma das maiores reinvindicações da década de 1960, e com a oferta e
ampliação dos cursos técnicos, tais demandas seriam supridas. Tendo em vista que a
legislação tornou o ensino obrigatório até os 14 anos, dar continuidade aos estudos de 2º grau
era opcional, mas com a regulamentação da LDB de 1971, esse nível de ensino só seria
ofertado como curso técnico, o que obrigava os/as estudantes que quisessem ir para o ensino
universitário a passar por essa formação técnica.
Mesmo sob uma perspectiva de qualificar a mão-de-obra profissional, o trabalho era
apresentado como valorização da formação humana, o que ao mesmo tempo legitimava a
atuação dos menores de 18 anos em atividades formais e/ou informais. Segundo Arend, neste
período, as atividades profissionais exercidas por menores de idade ainda eram
regulamentadas pela Consolidação das Leis do Trabalho, sancionada por Getúlio Vargas em
1943.169 A LDB de 1971, ao regular o sistema e idade, impulsionou também outra forma de
olhar para os não adultos. Conforme Ana Maria Monte Coelho Frota, a referência dos infantes
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como “menores”, estaria baseado no Código do Menor, elaborado em 1927, o qual de forma
bastante insistente, tratou crianças em situação de pobreza, periculosidade e demais formas de
marginalização, como inferiores. Segundo Frota, “[...] metaforicamente, menores passaram a
ser todos aqueles aos quais a sociedade atribuía um significado social negativo.”170 Em
relação à adolescência, a autora afirma que ser adolescente é muito além de um
desenvolvimento fisiológico. Para isso, além das questões históricas e judiciais, a
compreensão de como os/as adolescentes vivem em seu cotidiano, são fundamentais para
perceber e/ou se aproximar do que é ser adolescente e de como constroem sua
subjetividade.171 Para Frota, a adolescência deve ser vista, “[...] como uma categoria
construída socialmente, a partir das necessidades sociais e econômicas dos grupos sociais, que
lhe constituem como pessoas, enquanto são constituídas por elas.”172 Com uma formação
escolar que contribuía para a formação profissional, e, ao mesmo tempo legitimava através do
saber escolar que os/as então “pré-adolescentes” receberiam uma educação preparatória para o
trabalho. Por sua vez, os de 14 anos em diante, apontados como adolescentes, estariam aptos a
concorrerem por vagas de emprego.
Ainda sobre a formação de 1º e 2º Grau, o Art. 5º apresenta que,

[...] os currículos plenos de cada grau de ensino, constituídos por matérias
tratadas sob a forma de atividades, áreas de estudo e disciplinas, com as
disposições necessárias ao seu relacionamento, ordenação e sequência, serão
estruturados pelos estabelecimentos de ensino.173

A pretensão estaria em elaborar um currículo que estive associado à próxima etapa. Ou
seja, o 1º grau, de 1ª a 4ª séries com instruções básicas e preparação para dar sequência no
antigo ensino ginasial, passando com a LDB a ser visto como fundamental de 5º a 8º séries,
período este que deveria existir uma preparação, e, de algum modo, desenvolver nos/as
estudantes aptidões para darem sequência no curso técnico. Reforçamos nosso interesse em
apresentar as características da formação de 2º Grau, pois quando matriculados/as de 5ª a 8ª
séries, os/as estudantes deveriam receber noções básicas do que seria a formação profissional
do nível seguinte, e/ou ainda, caso optassem por seguir esta carreira, tal escolha deveria ser
concretizada até os 14 anos.
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Tais medidas parecem ter gerado outros problemas na sociedade, fazendo com que a
formação técnica viesse a ser motivo de críticas. Diante disso, o presidente João Figueiredo174
assinou a Lei nº 7.044/82, que tornava o ensino técnico opcional nas escolas. Ou seja, tal
deliberação modificaria também os currículos do ensino fundamental, pois as escolas
poderiam optar por oferecer a educação geral, educação profissional ou ambas, o que exigia
uma nova reorganização curricular e estrutural para o suporte a tal escolha.
A formação escolar não consistia apenas em conteúdos profissionais. Segundo a LDB
de 1971: “Art. 7º- Será obrigatória à inclusão de Educação Moral e Cívica, Educação Física,
Educação Artística e Programas de Saúde nos currículos plenos dos estabelecimentos de lº e
2º graus.”175 Percebemos aproximações com as atividades vistas como necessárias na Lei
Orgânica do Ensino Secundário de 1942.176
As propostas estipuladas na LDB de 1971 pautavam-se basicamente na
regulamentação do ensino e o desenvolvimento profissional. Contribuindo para reduzir a
busca por formação em cursos superiores. Conforme Valério, tais propostas foram vistas pela
população quase como via de regra para manter a organização social da época. 177 No Paraná,
muitas das regulamentações da LDB de 1971 pareciam ir ao encontro das propostas do
Estado. Segundo Gonçalves, desde Ney Braga, governador do Paraná em 1961, período de
elaboração da primeira LDB, existiram várias trocas de informações e busca por investimento
em todo o Estado paranaense que já se aproximavam das propostas da ESG. Segundo a
autora, “[...] com ênfase na industrialização: devia-se planejar o desenvolvimento, por meio
da atuação direta, modernizante, racional e dinâmica do Estado.”178 Em 1972, de modo a
atender as expectativas da LDB de 1971, o governo do estado criou o Grupo de Assessoria e
Planejamento (GAP), para elaborar as propostas curriculares, e agilizar o processo de
organização das escolas conforme a nova lei.179 Por outro lado, devido ao fato das disciplinas
escolares ficarem a critério das secretarias estaduais e as necessidades de cada escola,
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observamos que apenas com o Decreto n° 493/1975, foi instituído, a Coordenação de
Educação Moral e Cívica.180
Tendo disciplinas com o objetivo de estabelecer a ordem, os bons costumes, impedir
comportamentos considerados desviantes, todo o aparato da LDB de 1971 estava voltado às
concepções da ESG. Educação e escola eram vistas como relevantes para concretizar tanto o
desenvolvimento como a segurança nacional. Para Gonçalves, “[...] na medida em que
contribuiriam para a preparação de mão de obra e para a difusão de valores e atitudes que
auxiliassem na legitimação do governo.” 181
Destacamos que, em meio a esse cenário educacional, a ditadura civil militar agia de
forma repressiva. Em meio a repressão vários movimentos sociais passaram a reivindicar
melhores condições de vida, entre eles o Movimento Feminista. Céli Regina Jardim Pinto
afirma que na década de 1970 as manifestações não eram somente voltadas à participação
política. O Feminismo nesse momento, segundo a autora, “[...] não quer só espaço para a
mulher – no trabalho, na vida pública, na educação –, mas que luta, sim, por uma nova forma
de relacionamento entre homens e mulheres, em que esta última tenha liberdade e autonomia
para decidir sobre sua vida e seu corpo.”182
Mesmo que de forma segregada, as mulheres conquistaram acesso ao espaço público.
A educação promovida pela LDB de 1971 iria contribuir para a autonomia das mulheres, ou,
ao menos desestabilizar o conforto das desigualdades de gênero. Existiam ainda outras
desigualdades que precisavam ser rompidas para garantir a continuidade das mulheres ao
espaço público, e, principalmente a conquista da igualdade de gênero. Como destaca Pinsky,
as manifestações feministas da década de 1970 propunham:
[...] fazer da mulher alguém “dona de seu próprio corpo”, com “direito de
prazer”, ao orgasmo, a ter filhos “se e quando” quisesse era bandeira de luta.
O relacionamento lésbico, em alguns casos minoritários, também ganhava
legitimidade na busca da liberdade de escolha erótica. O acesso à
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contracepção e o direito de interromper voluntariamente a gravidez eram
reivindicações decorrentes do feminismo que propunha a dissolução da
hierarquia entre masculino e feminino e a transformação do caráter dos
relacionamentos entre homens e mulheres num sentido mais igualitário.183

Destacamos que, além das manifestações que eram contrárias ao governo ditatorial, a
participação ativa de mulheres dos mais variados segmentos sociais era um dos maiores
afrontamentos as desigualdades entre homens e mulheres. Como destaca Pinsky, “[...] eram
projetos verdadeiramente revolucionários que, se não obtiveram naquele momento o sucesso
desejado, ajudaram a abalar os tradicionais modelos da mulher.”184
Conforme Eva Alterman Blay, o Movimento Feminista do período estava perpassado
por tensões internas, mas que, mesmo com as desavenças, tais reinvindicações foram bastante
úteis para várias conquistas. Como destaca a autora,
A luta das mulheres contra a ditadura de 1964 uniu, provisoriamente, as
feministas e as que se autodenominavam membros do ‘movimento de
mulheres’. A uni-las, contra os militares, havia uma data: o 8 de Março. A
comemoração ocorria através da luta pelo retorno da democracia, de
denúncias sobre prisões arbitrárias, desaparecimentos políticos. A
consagração do direito de manifestação pública veio com o apoio
internacional – a ONU instituiu, em 1975, o 8 de Março como o Dia
Internacional da Mulher.185

A criação do Dia Internacional da Mulher expressa um amplo caminho de lutas por
direitos das mulheres, e ainda, críticas à ditadura civil militar que assolava o país. A
promulgação de tal data não demonstra apenas um reconhecimento às lutas desenvolvidas por
várias mulheres ao longo da história, tal comemoração representa ainda um confronto a
continuidade de desigualdades entre homens e mulheres.
Em Guarapuava, por exemplo, em 1983, sete anos após a promulgação da data de 08
de março como dia Internacional da Mulher, Luiz Antonio Bernardo, em sua coluna no jornal
Esquema Oeste,186 escrevia:
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Causam-nos certa preocupação esses ventos libertinos que, cheirando a
comidinha caseira, às nossas narinas masculinas tentam se impor.
Preocupados estamos todos, homens de caráter e índole, sentindo que esse
tipo de subversão à natural ordem das coisas visa, unicamente, encurralarnos em nossos próprios domínios. As articuladoras desse movimento
marrom fazem seu trabalho de forma ultrajantemente brilhante, podendo até,
Deus nos livre, com suas promessas de bem-aventuranças feminis
adentrarem aos nossos lares, semeando a discórdia e o enfrentamento, pois
sempre se mostra atraente aos ouvidos ingênuos esse tipo de promessa
demagógica. Esse grupelho sabotador utiliza-se dos mais diversos meios de
comunicação, fazendo-os até inocentemente, divulgar suas galhofas e
tramas. [...] As mais diversas atividades humanas estão, em nossos dias,
sofrendo a ação feminina. É imperdoável a calma que tivemos, permitindo
que a tal ponto essa grave situação chegasse. Nas cidades médias e grandes,
os homens já se acostumaram a ver mulheres trabalhando nos mais diversos
ramos de atividade. Entre eles, notadamente, estão a construção civil, a
limpeza pública, os transportes (coletivos ou não), a prestação de serviços, o
comércio em geral, as profissões liberais e, surpreendentemente a política.
[...].187

O colunista, ao mesmo tempo que apresenta sua notícia com deboche às conquistas
das mulheres e manifestações feministas, as coloca como um afrontamento a uma sociedade
pautada nos valores patriarcais, onde os homens representados por Bernardo, não deviam
sujeitar-se e permitirem que suas esposas saíssem de casa para trabalhar. Para ele, até o
momento os homens tinham aceitado calmamente tais “liberdades dadas”, desvalorizando o
protagonismo de ação e luta das mulheres, na conquista dos diferentes setores de trabalho,
citados pelo redator. Segundo ele, ideias feministas em casa semeariam a discórdia. Ou seja,
as relações familiares só estariam estáveis se prevalecesse a opinião do homem, caso
contrário, poderiam ser percebidos como um afrontamento e/ou “subversões” feministas.
Além das reivindicações da época, mesmo após quase um século de debate e inserção
gradativa das mulheres na política, Bernardo associa a participação das mulheres nas decisões
políticas como algo que causa espanto, surpresa. Uma concepção ainda relacionada as
dicotomias vida pública aos homens e vida privada as mulheres.
Os enunciados do colunista são uma reação às conquistas obtidas pelas mulheres,
principalmente ao decorrer da década de 1970, em que várias ingressaram em atividades
profissionais fora do lar. Segundo Pinsky, a existência de um debate assíduo nos anos 1970,
que abalaram os modelos tradicionais de mulher, mãe, esposa e dona de casa, fez com que
gradativamente as mulheres ocupassem outros espaços públicos que há anos haviam sido
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negados.188 Para Paola Cappellin Giulani, existiu um crescimento das manifestações tanto na
cidade como no campo, pois várias mulheres reivindicavam melhores condições sociais,
sindicalizaram-se, assumiram lideranças. Em relação ao trabalho nas cidades, segundo a
autora, “[...] o conflito começa a sair das paredes das fábricas e dos limites das relações de
trabalho para atingir algumas dimensões relativas às condições de vida.”189
Frente a uma sociedade que mantinha em evidência seu posicionamento patriarcal, a
busca por autonomia e libertação das mulheres, desencadeadas pelas mulheres, destacamos
entre as conquistas da década de 1970, a Lei nº 6.515/77, que tinha por função regular “[...] os
casos de dissolução da sociedade conjugal e do casamento, seus efeitos e respectivos
processos.”190 A Lei do Divórcio como ficou conhecida, conforme Marlene de Fáveri, foi um
dos resultados decorrentes de muitas das manifestações.191 Essa lei regulamentava as
separações conjugais de modo a garantir igualdade entre homens e mulheres, tendo em vista
que as leis sobre dissolução do casamento anteriores a esta, não davam total liberdade às
mulheres, mantendo-as em uma relação de dependência com o ex-cônjuge.192 Para Fáveri e
Teresa Tanaka, “[...] a Lei do Divórcio foi aprovada sob um clima de moralismo que
permeava a sociedade brasileira a pregar que o divórcio seria o fim da família.”193 Em meio a
discursos alarmantes, foi ampliado o número de separações e divórcios.
Importante lembrar que, no ano de 1979, foi exibido na TV aberta o seriado Malu
Mulher.194 Heloísa Buarque de Almeida, ao propor um debate sobre o impacto da
teledramaturgia na sociedade brasileira, percebeu que, por mais que a personagem Malu
evidenciasse um padrão de mulher, ela proporcionou ao mesmo tempo o debate sobre as
desigualdades de gênero, e a tentativa de parte da sociedade em dar continuidade a elas.
Conforme a autora: “[...] os temas tratados eram considerados inovadores e ousados dentro da
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própria emissora, mas, na realidade, já vinham sendo discutidos nos movimentos sociais,
estando, portanto, presentes no cotidiano das camadas médias urbanas mais escolarizadas.”195
Em meio a tudo isso, o governo militar se pautava, principalmente, por uma educação
voltada à ordem e à moral concebidas pela ESG, a qual propunha a manutenção da família e
dos chamados bons costumes. Existiram algumas tentativas de barrar as conquistas que as
mulheres vinham realizando. No mesmo ano em que a TV Globo exibia a teledramaturgia
acima citada, o governo brasileiro apresentou um adendo a LDB de 1971. No dia 18 de junho
de 1979, anexado junto à obrigatoriedade do ensino de moral e cívica, a Lei nº. 6.660, que
reafirmava como uma das funções da escola e da educação: “[...] o aprimoramento do caráter,
com apoio na moral, na dedicação à comunidade e à família, buscando-se o fortalecimento
desta como núcleo natural e fundamental da sociedade, a preparação para o casamento e a
preservação do vínculo que o constitui.”196
Legislação esta que vai de encontro a todas as pautas reivindicadas pelo Feminismo e
até mesmo pelas mulheres que se diziam ser apenas integrantes do “movimento de mulheres”.
Ao apresentar a escola como responsável em debater assuntos como família, casamento e a
preservação destes apontados como naturais, faria com que novamente o sistema de ensino
viesse a naturalizar valores atribuídos aos corpos femininos. Foi necessário mais de meio
século de reinvindicações para que fossem retiradas tais obrigações do currículo escolar. Um
currículo que por anos foi usado como reforço do sexismo, uma vez que limitava tanto o
conhecimento como o acesso de mulheres à vida pública. A promulgação desta lei, em meio a
LDB de 1971, a qual buscava proporcionar uma formação igualitária e que contribuiria para a
ocupação profissional no mercado de trabalho, faria com que as estudantes recebessem por
um lado uma educação técnica, e ao mesmo tempo as procurava manter em meio a panos de
prato. Tal decreto pode ser percebido como contraponto há anos de lutas, reinvindicações e
conquistas dos movimentos de mulheres, como destaca Rita Fonteles Duarte:
O processo de modernização da sociedade brasileira, intensificado entre os
anos de 1960 e 1980, trouxe consequências diretas para a família tradicional,
desestabilizada nos vínculos entre seus integrantes e grupos de referência. A
entrada maciça de mulheres de classe média, no mercado de trabalho, a
disseminação da pílula anticoncepcional, as influências de modelos de
comportamentos vindos de fora e reforçados pelos meios de comunicação e
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pelos movimentos sociais de contestação, incluindo o feminismo, conflitos
de gerações estabelecidos, a aprovação da Lei do Divórcio, em 1977.197

Acreditamos que o referido adendo a LDB de 1971 tenha sido elaborado como reação
às reivindicações do movimento feminista, principalmente nas pautas que propunham
liberdade e autonomia ao corpo das mulheres. O divórcio, bastante debatido ao longo do
século, aparece como um símbolo de conquista e poder às mulheres. Interpretado por parte da
sociedade conservadora como um símbolo de protesto. É atribuída à escola a função de educar
para a manutenção das uniões conjugais. Ou seja, a constituição e manutenção de família,
impostas à instituição escolar, deveria abranger a formação de novas uniões e garantir a
manutenção do vínculo. E ainda, conforme os pressupostos da ESG, a constituição de uma
família nuclear composta por homem, mulher e filhos/as.
Diante de tais observações, destacamos que, ao longo do século XX, na medida em
que o Movimento Feminista obteve diversas conquistas, alguns setores da sociedade, tais
como instituições religiosas, família, e também o Estado, por intermédio da educação escolar,
procuraram elaborar medidas que eram totalmente contrárias ao que o movimento havia
conquistado. Essa ambiguidade está presente, sejam nas décadas de 1930-1940, com a
conquista da participação política, mas ao mesmo tempo marcada por uma educação para o lar
e as tentativas de sujeição as relações patriarcais; como na década de 1970, momento em que
as mulheres tiveram várias conquistas, e que novamente foram elaboradas propostas voltadas
à educação escolar relacionada à necessidade de preparar as pessoas para o casamento e a
manutenção dessa união.
Compreendemos que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 5.692/71 possui
relações significativas com as reivindicações por uma educação não segregada. Mesmo com
posicionamentos contrários à emancipação das mulheres e à igualdade salarial, educacional e
política, através das propostas da LDB de 1971, muitas barreiras poderiam ser rompidas.
Destacamos que a lei continha algumas limitações e reforçava a manutenção das condições
sociais de grupos. Desta maneira, a LDB de 1971 pode ser percebida como um afrontamento
ao conservadorismo, pois possibilitaria que todos/as tivessem a mesma formação. Todavia,
em meio a existência de uma divisão social e hierárquica que tem como base a distinção
sexual, e a abertura atribuída às instituições de ensino em elaborarem seus próprios currículos.
A equipe escolar de cada instituição pode utilizar-se de tal normativa como uma brecha, e
com base na interpretação do documento organizar diferentes práticas de reforço de gênero.
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No capítulo a seguir discutimos como uma escola em específico - Escola Ana Vanda
Bassara -, interpretou, (re)significou e construiu seu currículo escolar para atender às
deliberações da LDB de 1971 e procuramos observar
desenvolvidas a partir da dicotomia de gênero.

como tais propostas foram
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Capítulo II

A cidade, a escola e o currículo: demarcando o gênero.

No capítulo anterior analisamos a trajetória da construção de leis que regulamentaram
o sistema de ensino brasileiro, com a ênfase em perceber os marcadores de gênero presentes
na legislação. Com algumas rupturas com as propostas anteriores, a LDB de 1971 expressa
uma forte influência das lideranças da ESG junto ao Estado, de modo a garantir os interesses
pautados no desenvolvimento econômico da época, em que a profissionalização dos/as
estudantes deveria ser garantida por meio do ensino público e gratuito.
Conforme já mencionamos, o Art. 4º da referida lei propôs a organização das
disciplinas tendo como base dois núcleos: o comum, com disciplinas a serem seguidas em
todo o território nacional; e a chamada parte diversificada, relacionada às necessidades e
formações técnicas específicas em cada região, estado e/ou cidade. O currículo escolar
deveria ser organizado de modo a atender todo o território nacional, e ao mesmo tempo
garantir uma educação técnica que fosse ao encontro de diferentes realidades.
Diante dessas observações, este capítulo consiste em analisar como a equipe da Escola
Ana Vanda Bassara (Guarapuava – PR) construiu o seu currículo escolar para atender – ou
não – as propostas educacionais estabelecidas pela LDB de 1971. Pretendemos identificar
principalmente como este estabelecimento de ensino organizou suas propostas educacionais a
partir das diferenças de gênero. Para isso, apresentamos em primeiro lugar a cidade, o bairro e
a instituição escolar que deu origem à Escola Ana Vanda Bassara. Com base nessas
informações, buscamos traçar uma aproximação do perfil sócio econômico e faixa etária
dos/as estudantes que frequentavam a instituição. Acreditamos que essas informações são
importantes para compreendermos parte das relações de gênero presentes na cidade que
refletiam na instituição de ensino. Por fim, analisamos como a equipe da Escola Ana Vanda
Bassara organizou o currículo de 5ª a 8ª série, de modo a percebermos continuidades e/ou
rupturas de marcações e/ou desigualdades de gênero presentes na organização curricular
elaborada em meio às propostas da LDB de 1971. Acreditamos que essa compreensão se torna
necessária para auxiliar o entendimento da relação entre a instituição escolar, as propostas da
LDB de 1971, e uma cidade que buscava desenvolver-se para ser reconhecida como moderna.
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2.1. Guarapuava de 1970 e 1980: afastando carroceiros, remodelando as prendas

Ao longo do século XX, Guarapuava passou por várias transformações territoriais,
culturais e econômicas. Segundo Michel Kobeliski, foi principalmente a partir da década de
1960 que, quando o dinamismo na economia da cidade contribuiu significativamente para
alterar as relações entre campo e cidade, foi possível que se desenvolvesse uma nova
configuração do espaço urbano, intensificado cada vez mais nas décadas posteriores.198
Conforme o autor:

[...] a industrialização nas décadas de 60 e 70, e um dinamismo nas décadas
subseqüentes, baseados nas idéias de progresso, imprimiram um novo
quadro de transformações na paisagem rural e nas formas e estrutura do
meio urbano. Foi justamente a partir da década de 60 que a imagem da
cidade, ou de suas formas visíveis, passava, até um limiar considerável, a
corresponder às falas dos discursos das administrações públicas.199

Para Kobeliski, essas especificidades foram decisivas para exigir da cidade uma nova
organização a partir dos discursos de modernização proferidos na época. João Manuel
Cardoso de Mello e Fernando Novais, ao analisarem o processo de modernização do Brasil,
levado a cabo a partir dos anos 1950, e intensificado durante a década de 1970. Afirmam que
a ideia de modernidade foi vinculada à produção e aquisição de bens de consumo, mas que
comparado a outros países capitalistas, o Brasil modernizou-se tardiamente.200
Com base nas ideias de modernização, urbanização e uma reconfiguração do mercado
para aquisição de produtos modernos – industrializados –, o interior do Paraná e a cidade de
Guarapuava entraram nesse processo de forma mais lenta que as grandes capitais brasileiras,
apontado por Mello e Novais. Segundo Marcia Tembil, a economia de Guarapuava girava em
torno da agricultura e da extração de madeiras. Durante a década de 1970, a agricultura
apresentou um processo de mecanização que favoreceu grandes latifundiários. Tal processo
desencadeou em mudanças tanto nas relações de trabalho, como na aquisição de bens de
consumo, que gradativamente contribuíram para a ampliação do comércio e área urbana da
198
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cidade. Conforme a autora, “[...] as novas relações no campo acabaram por criar uma nova
configuração urbana; surgiram trabalhadores rurais assalariados que, juntando-se aos
operários das serrarias, compuseram um contingente consumidor que dinamizou o
comércio”201
Para Lisandro Pezzi Schmidt e Carlos Roberto Loboda, na medida em que tais
atividades eram exercidas, alterava-se também a quantidade de habitantes tanto no campo
como nas áreas urbanas. Conforme os autores, Guarapuava em 1960 apresentava um total de
96.361 habitantes, sendo 29.661 do meio urbano, e 66.700 do setor rural. Em 1970 esse
número passa para 110.901 habitantes, com 43.262 residentes na área urbana e 67.639 no
campo, e, na década de 1980, 158.587 habitantes, com 89.951 no setor urbano, e 68.636 no
campo.202
Para Tembil, “[...] não deveria ser exagerado afirmar que a madeira acabou por
urbanizar Guarapuava, na proporção, inclusive, em que forçou o incremento das vias de
transporte para a sua circulação.”203 Ou seja, a movimentação desencadeada principalmente
pelo setor madeireiro, intensificou novas relações e surgiram outras necessidades, entre elas a
construção de estradas para o deslocamento dos/as habitantes, como também para o tráfego e
acesso à cidade voltado às atividades comerciais. Além disso, o mais importante para a
reconfiguração de uma cidade como moderna era a reorganização de uma área urbana onde as
relações econômicas passavam a ser sustentadas na compra e venda de produtos
industrializados. Segundo Tembil, na década de 1970, foi inaugurado o primeiro
supermercado, feitos investimentos em lojas, construídas as primeiras avenidas, instalado o
transporte coletivo, início do sinal de TV, a transmissão de rádio e construído alguns
edifícios. Como indica a autora, “[...] as novas construções, ao mesmo tempo em que
corroboram os discursos progressistas, proporcionam a valorização da área central da
cidade.”204
Nesse cenário de transformações, as relações de trabalho foram alteradas para além da
relação campo versus urbano. Na medida em que a cidade se urbanizava e surgiam novas
oportunidades de emprego em setores ditos modernos, afastavam-se gradativamente os/as
trabalhadores/as rurais. Além das atividades nos setores de construção e de venda dos
produtos industrializados, surgiram trabalhos burocráticos voltados
201
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administração. Em meio a essas novas vagas, ainda que um tanto restrito a determinadas
ocupações, as mulheres passaram a trabalhar como telefonistas, recepcionistas, secretárias,
dentre outras funções marcadas por distinções de gênero.205 Nosso interesse em observar as
relações entre homens e mulheres e as mudanças provocadas pela modernização da cidade
consiste em perceber como a instituição escolar que propunha formar para o trabalho, reagiu
frente ao lento processo de inserção das mulheres no mundo do trabalho e a nova LDB.
Parte da dinâmica da cidade pode ser observada através da definição da área urbana
desenvolvida no período estudado. Sobre as transformações ocorridas na cidade, Joseli Maria
Silva afirma que, aos poucos, pequenas vilas foram crescendo e se aproximando umas das
outras, que gradativamente se transformaram em bairros, ampliando o número de pessoas que
habitavam as áreas urbanas. Para a autora, existiu, “[...] uma grande modificação nos hábitos
de consumo da população, exigindo uma ampliação da capacidade e qualidade dos serviços
públicos como educação, saúde, infraestrutura, transporte, energia, comunicação e
saneamento.”206
Caracterizada por um longo período como rural, com várias chácaras e sítios no meio
da cidade, cada vez mais nas décadas de 1970 e 1980 as transformações iam em direção de
uma Guarapuava urbana. Na década de 1970, o número de residências foi ampliado,
aproximando os bairros e os distritos. No início de 1980, os distritos de Boqueirão, Carro
Quebrado, Jordão e Morro Alto, passaram a compor o quadro de bairros da cidade
pertencentes à área urbana, e contribuírem para a manutenção de alguns espaços denominados
de vazios urbanos. O Mapa 01 – Guarapuava, 1983 –, nos indica como era a distribuição
urbana da cidade.207 Não sendo vivenciadas da mesma maneira por todas as pessoas, tais
mudanças contribuíram também para a disparidade entre a condição social dos/as
moradores/as da cidade e os enunciados de desenvolvimento e progresso.208
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Mapa 01: Guarapuava - 1983

Acervo: Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava – SURG
Arquivo: Mapas diversos.
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Na década de 1980, foram construídos calçadões para a circulação de pessoas no
comércio local; avenidas para o trânsito de carros, considerados símbolos de velocidade para
as áreas urbanas, contribuindo para afastar os chamados carroceiros. Em meio a novas
construções, alguns edifícios marcaram um tímido processo de verticalização da cidade.209
Tais características do desenvolvimento correspondiam também a projetos de cunho Federal,
e que eram desenvolvidos junto aos governos estaduais. Conforme Gonçalves, “[...] na
medida em que os Planos Nacionais de Desenvolvimento Econômico e Social estabeleciam
responsabilidades aos Estados, que deviam ajustar a eles suas ações”.210
A partir desse contexto, observamos no capítulo anterior que as propostas da LDB de
1971 foram elaboradas para atender esta nova demanda construída no cenário brasileiro.
Segundo Telma Valério, desde 1960 o governo paranaense vinha elaborando políticas
econômicas de desenvolvimento junto às premissas da ESG, onde, por meio de alguns
projetos “[...] com ênfase na industrialização: devia-se planejar o desenvolvimento, por meio
da atuação direta, modernizante, racional e dinâmica do Estado.”211 Valério destaca o
programa chamado: Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Médio (PREMEM)212
desenvolvido na década de 1970 e que foi uma das propostas que visavam atender a LDB de
1971 e o desenvolvimento econômico do Estado. Ou seja, tanto no cenário nacional, estadual
e municipal, estiveram presentes discursos que visavam atender a modernidade. A LDB de
1971, desenvolvida em meio ao processo de modernização, propunha qualificar os/as
estudantes para atuarem de maneira especializada em diferentes funções que passaram a
existir.
Destacamos que o sistema educacional vinculava qualificação profissional,
desenvolvimento econômico e modernização das cidades. As análises realizadas no capítulo
anterior nos permitem afirmar que, nesse novo contexto, a educação escolar das mulheres
correspondia aos ideais de modernidade. Pois, ao estabelecer, ao menos na letra da lei, uma
educação igualitária para crianças e adolescentes, abria oportunidades para que todos/as
pudessem qualificar-se ao trabalho.
Conforme Jefferson Soares da Silva, a educação escolar em Guarapuava serviu como
baliza para reforçar e/ou construir nas pessoas a percepção de uma cidade moderna. Em
relação ao desenvolvimento da LDB de 1971, através do PREMEM, Guarapuava recebeu
incentivos do governo do Estado. Para Silva, “[...] com o objetivo de aproximar as distâncias,
209
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ou mesmo de permitir a vaga escolar, foram construídos e ampliados outros prédios escolares
que distanciavam da área central da cidade.”213 Até a década de 1960, Guarapuava possuía
pouco mais de 100 escolas que, em sua maioria, eram pequenas casas onde funcionavam
como instituições de ensino primário e que muitas vezes não passavam de 100 estudantes
matriculados.214 Com a atuação do PREMEM em Guarapuava, tais medidas, além de
proporcionarem a redução do analfabetismo, ampliariam o número de escolas existentes na
cidade, que em grande parte não passava de casas e/ou pequenas salas de aula que
funcionavam em meio às chácaras que estavam desaparecendo gradativamente.215
A Escola Ana Vanda Bassara, instituição que selecionamos para delimitarmos esta
pesquisa, está inserida no processo de urbanização e modernização da cidade de Guarapuava,
principalmente as reformulações do sistema de ensino da década de 1970. Sua história está
relacionada à ampliação da chamada Casa Escolar, localizada no Bairro Santana em
funcionamento desde a década de 1940, fazendo com que aumentasse gradativamente a
instrução das estudantes, as quais recebiam também uma instrução para o lar, fazendo com
que as “prendas domésticas” fossem remodeladas pelo saber escolar.
O Mapa 02 - Bairro Santana em 1970 -, nos permite identificar a Vila Santana, como
era conhecida até a década de 1960, por possuir várias propriedades voltadas à agricultura e
pecuária. Em sua maioria, chácaras que compunham boa parte da região, entre elas a antiga
Chácara Kasnocha. Conforme Luiz César Faria, a família Kasnocha, migrantes do Rio Grande
do Sul, era proprietária de uma grande quantidade de terras, construíram uma casa de madeira
com dois cômodos do qual fora utilizada para a educação escolar e a catequese. Nela, a
primeira professora, Ana Vanda Bassara, neta do senhor Kasnocha, lecionava para os/as
estudantes da educação primária.216
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Mapa 02: Bairro Santana em 1970

Acervo: Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava – SURG
Arquivo: Mapas diversos. (Marcações nossa)
a)
b)
c)
d)

Chácara Família Kasnocha e local da Casa Escolar Ri Barbosa;
Sanepar;
Espaço onde foi construído o Núcleo Habitacional Perola do Oeste;
Centro da cidade - 1,2 km de distância.

O bairro passava a estender-se em locais onde antes existiam apenas matas ou
chácaras. Outro fator indispensável para o processo de urbanização foram as construções de
núcleos habitacionais, levadas a cabo a pelo Programa Nacional de Habitação (1964), 217 que
tinha como objetivo ampliar o número de residências próprias e garantir o desenvolvimento
urbano das cidades. Imóveis estes que seriam financiados pelo Banco Nacional de Habitação
(BNH).218
Conforme estudo realizado por João Carlos Batista Morimitsu, sobre as políticas
habitacionais em Guarapuava, destaca-se que no período de 1964 a 1986, “[...] o BNH passa a
217
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ser responsável por tentar diminuir o déficit habitacional no país. A intenção era estabelecer
uma política permanente de financiamentos e criar as condições para estruturar o setor
habitacional.”219 Segundo Morimitsu:

[...] o BNH traria a estabilidade social, uma vez que atenderia, ao mesmo
tempo, às reivindicações por moradias e uma necessidade crescente de
novos postos de empregos, além de gerar crescimento econômico
considerável, haja vista a dinâmica da indústria de construção civil.220

Em Guarapuava, a construção do primeiro BNH ocorreu quase dez anos depois da
elaboração do projeto.221 A importância em destacarmos a construção desse conjunto
habitacional é que junto às casas foi construída a escola onde mais tarde passou a funcionar a
instituição de ensino que selecionamos para esta pesquisa. Conforme Silva, “[...] o primeiro
conjunto residencial financiado pelo BNH foi o Pérola do Oeste com 374 unidades
residenciais, executado pela Cooperativa de Guarapuava, extinta logo depois do término das
obras.”222 Segundo a autora, tal construção surgiu para prestar atendimento para parte da
cidade que carecia de vários serviços públicos.223 O núcleo habitacional, destacado no Mapa
03 – Guarapuava, 1981, foi apresentado como um exemplo de racionalidade e planejamento
urbano, que, junto à escola, corresponderiam a um modo de vida e educação almejado pela
modernidade. Construção de quadras esportivas, parque e condições de acesso e deslocamento
dos/as moradores/as entre o núcleo habitacional e o centro da cidade, distantes 1,2 km,
passam a receber atenção especial, principalmente em relação ao asfaltamento que evitaria
problemas de lama e/ou poeira. Tudo isso ia ao encontro dos discursos ufanistas da década de
1970 sobre a cidade, em que a riqueza e progresso almejados estavam exemplificados nesse
primeiro núcleo construído.
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Mapa 03: Guarapuava 1981

Acervo: Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava – SURG
Arquivo: Mapas diversos. (Sem marcações no original)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Escola Rui Barbosa;
Núcleo Habitacional Pérola do Oeste;
Escola Ana Vanda Bassara;
Quadra de esportes;
Centro – distância 1200 km;
Ginásio de Esportes.

As propostas de modernização que atravessaram o país na segunda metade do século
XX foram efetuadas e percebidas de diferentes formas. Em Guarapuava, o lento processo em
construir uma cidade urbana e a reconfiguração dos modos de viver, contribuíram de forma
intensa para marcar as diferenças sociais. Junto a esse cenário, atribuiu-se à escola a função de
qualificar para o trabalho. O direito conquistado de crianças e adolescentes receberem uma
educação igualitária, através da LDB de 1971, foi interpretado como o direito em receber uma
educação profissional. Logo, diante a ausência de bancos escolares para suprir a demanda
durante a década de 1970, fez com que várias instituições de ensino recebessem uma atenção
especial. A Escola Ana Vanda Bassara é uma delas. Entretanto, mesmo que tenha sido
construída para atender uma educação para a modernidade, a instituição deu continuidade à
divisão de turmas por sexo e outras pedagogias que tinham como base a distinção de gênero.
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Nossa investigação busca compreender os motivos da manutenção dessa divisão, e, de como
tais divisões contribuíram para reforçar diferenças de gênero já estabelecidas.

2.2 Da chácara para o jardim: a separação dos/as estudantes em uma escola moderna.

A chamada Casa Escolar, que funcionava na chácara do Bairro Santana, teve
gradativamente sua ampliação e reconhecimento legal, enquanto instituição de ensino, em
1965, quando passou a ser chamada de Casa Escola Triangular, com a oferta de 1ª a 4ª séries
do ensino fundamental.224 Dois anos depois, recebeu a denominação de Grupo Escolar “Rui
Barbosa”, sob a direção da professora Iria Bassara Fogaça, filha de Ana Vanda Bassara
Fogaça, a qual tinha formação em Pedagogia e Administração Escolar. Tal modificação foi de
grande valia para a instituição, pois, como nos aponta Luciano Mendes de Faria Filho, a
transformação da nomenclatura de casa para grupo(s), e posteriormente a denominação de
escola, condiz a mudança de concepção sobre educação: a aprendizagem que as crianças e
adolescentes receberiam na escola deveria ser diferente da que tinham em casa. Conforme o
autor, “[...] o grupo escolar se impõe como cenário e cena, é estrutura e linguagem de uma
cultura escolar que se quer afastada da casa e separada da rua.”225
Além da pretensão de afastamento entre os saberes da casa e da escola, essa
modificação contribuiu para regulamentar e oficializar o ensino de 5ª série, o qual vinha sendo
ofertado na escola. Segundo Ata de Exame de 1967, havia 25 estudantes matriculados/as,
sendo que 09 eram meninas.226 Ao observarmos o Livro Ata de Visitas do mesmo ano, antes
das mudanças de casa para escola, foram realizadas algumas reformas e ampliações para
atender o aumento de matrículas. A construção de mais salas de aula possibilitaria a inclusão
de novas matrículas e permitiria reforçar as diferenças entre a educação recebida em casa e na
escola, pois os/as estudantes não frequentariam mais a “velha casa escola”.227
Ao observarmos a documentação da escola disponível para consulta, organizamos
tabelas que nos indicam a quantidade de estudantes matriculados/as nos anos referentes a esta
pesquisa. A identificação dessas informações é fundamental para entendermos a dinâmica
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local desenvolvida, após a promulgação da LDB de 1971 e a obrigatoriedade do ensino até os
14 anos, e ainda, de como as ações com viés de modernização chegou até a escola.

Tabela 01: Relação de matrículas 1ª a 4ª séries
Relação de matrículas
2ª
3ª

Fem.

Masc.

Total

Fem.

Masc.

Total

Fem.

Masc.

Total

Fem.

Masc.

Total

4º

Ano letivo

1ª

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1978
1979
1980
1982
1983

55
57
52
37
64
65
61
56
-

65
86
75
53
52
55
57
75
-

120
143
127
90
116
120
145
131
-

92
30
69
17
56
59
60
60
-

115
31
76
23
71
63
74
57
-

207
61
145
40
127
122
134
117
-

58
74
63
87
64
69
70
-

48
81
71
69
73
74
82
-

106
155
134
146
137
143
153
-

48
75
89
65
68
74
81
-

59
92
89
71
81
87
76
-

107
167
178
136
149
161
147
-

Fonte: Livros Ata, de Matrículas e Notas (1971,1972-1975, 1978-1980, 1982 e 1983).
Org. ZALUSKI, 2016.

Tabela 02: Relação de matrículas 5ª a 8ª séries.
Relação de matrículas
6ª

Masc.

Total

Fem.

Masc.

Total

Fem.

Masc.

Total

Fem.

Masc.

Total

8ª

Fem.

7ª

Ano Letivo

5ª

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1978
1979
1980
1982
1983

34
74
82
101
84
85
91
119
192
123
90

49
67
78
106
105
116
132
116
140
152
101

83
141
160
207
189
201
223
235
332
275
191

66
65
67
69
122
87
79
122
98

60
62
73
71
140
132
95
125
122

126
127
140
140
262
219
174
247
220

41
39
49
97
82
108
91
79

33
37
42
97
87
102
76
57

74
76
91
194
169
210
167
136

25
35
56
54
69
53
62

11
35
85
87
66
58
33

36
70
141
141
135
111
95

Fonte: Livros Ata, de Matrículas e Notas (1971,1972-1975, 1978-1980, 1982 e 1983). Org.
ZALUSKI, 2016.
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Em 1971, ano em que foi regulamentada a LDB de 1971, a escola tinha 623 estudantes
matriculados/as, como pode ser identificado nas tabelas 1 e 2. A lei que tornava obrigatório o
ensino público dos 07 aos 14 anos, veio em resposta à nova demanda social, e possibilitou que
mais pessoas tivessem acesso à instrução escolar. O Grupo Escolar Rui Barbosa, futura Escola
Ana Vanda Bassara, teve nos quatro primeiros anos do cumprimento da LDB de 1971, um
acréscimo considerável de matrículas, passando de 623 inscrições do ano de 1971, para 966
no ano de 1975. Momento em que os/as estudantes da primeira turma de 8ª série da instituição
concluíam o ensino fundamental. O que correspondia à previsão da LDB de 1971: “[...] as
atuais escolas primárias deverão instituir, progressivamente, as séries que lhes faltam para
alcançar o ensino completo de 1º grau”228, e ao Decreto nº. 1390/75, que oficializou o ensino
fundamental e passa a nomear o antigo grupo escolar como Escola Rui Barbosa, ensino de 1º
grau.229
Para o que nos interessa nesta pesquisa, conforme registros dos livros denominados
“Ata de Matrícula”, as turmas de 1ª a 4ª séries eram mistas. A partir das fontes, observamos
que, mesmo em salas mistas, a anotação manuscrita das notas bimestrais dos/as estudantes
matriculados/as era feita com base na marcação de gênero: primeiro consta a relação dos
nomes e notas dos estudantes “masculinos” e em seguida os nomes e notas das estudantes
“femininas”. Dessa forma, a escola dava continuidade à hierarquia de gênero, reiterada no
espaço público e privado, os quais deveriam ser ocupados de formas distintas pelo feminino e
o masculino.
Louro nos indica que “[...] a escola delimita espaços. Servindo-se de símbolos e
códigos, ela afirma o que cada um pode (ou não pode) fazer, ela separa e institui. Informa o
‘lugar’ dos pequenos e dos grandes, dos meninos e das meninas”.230 Reiteramos os
apontamentos da autora ao percebermos que, além das delimitações espaciais dentro da
escola, a lista de chamada ou notas, por exemplo, seguindo um modelo que apresenta primeiro
o masculino e posteriormente o feminino, como norma, contribui para criação e reprodução de
valores entre os sujeitos, permeado pelo privilégio do masculino.
Diante das observações de Louro, de que a escola age de forma simbólica em meio a
seus códigos e normas, observamos ainda nos livros Ata de 1967 a 1971, que o Grupo escolar
Rui Barbosa organizava as turmas de forma mista. Na medida em que foi sendo ofertada a 5ª
228

BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 5.692 de 11 de agosto de 1971. Capítulo VIII, Art. 75, inciso

1º.
229

GUARAPUAVA, Decreto nº. 1390/75 de 23 de dezembro de 1975.
LOURO, Guacira Lopes. Gênero, Sexualidade e Educação. Uma perspectiva pós-estruturalista. 14 ed.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. p. 62.
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série, e respectivamente as séries subsequentes nos próximos anos, existiu a preocupação em
separar os/as estudantes em turmas diferentes com base no gênero.231
Ao compararmos a listagem de composição de turmas, notas e as referidas disciplinas
ministradas, observamos que o Decreto nº. 69.450/71, promulgado de modo atender a
disciplina de Educação Física, previa: “[...] quanto à composição das turmas, 50 alunos do
mesmo sexo, preferencialmente selecionados por nível de aptidão física”.232 Além da
composição das turmas ser elaborada a partir das diferenças de gênero, em relação à educação
física, o corpo dos/as estudantes deveria ser julgado, treinado, ágil o suficiente para integrar,
com os demais corpos aptos, a referida turma. O referido decreto menciona também em seu
Art. 3º que, “[...] a partir da quinta série de escolarização, deverá ser incluída na programação
de atividades a iniciação desportiva.”233 Ou seja, o caráter recreativo da Educação Física
poderia ser realizado apenas até a 4ª série, onde os/as estudantes estariam com 10 ou 11 anos
aproximadamente. Depois disso, a quinta série representaria um rompimento de um corpo
infantil, voltado ao brincar, para um corpo que precisa ser treinado, competitivo, apto e
cobrado, avaliado, conforme qualquer outra disciplina escolar.
Esse decreto parece ter sido levado a cabo no Estado do Paraná. Com base na
Instrução nº. 03/83, que trata sobre a proposta geral de aulas, encaminhado da Secretaria da
Educação do Estado do Paraná (SEED) para a Escola Ana Vanda Bassara, a instituição
deveria apresentar o número de turmas e estudantes nas respectivas séries: “[...] sendo que as
turmas de Educação Física deverão constar separadamente, especificando – turmas – turnos e
sexo.”234
Ao compararmos as fontes, observamos que a Escola Ana Vanda Bassara buscou
atender as propostas estabelecidas nas leis e demais decretos, e de forma intensa ressignificou
os enunciados para além da disciplina de Educação Física, pois, além das distinções de gênero
e geração, a divisão de turmas realizada pela instituição, expressa uma ação pedagógica que
contribui para marcar/construir diferenças corporais entre as pessoas que integram os grupos,
como sendo, forte/Fraco, doente/ saudável, magro/gordo, baixo/alto, dentre outros.
Nesse período, conforme Bruno Duarte Rei e Sílvia Maria Agatti Lüdorf, a Educação
Física, “[...] pautada pelo alto rendimento – foi interpretado como uma ação racional do
Estado para: adestrar fisicamente os escolares, tendo em vista o aumento do rendimento
231

Livro ata. Livro de notas de 1972- 1973. p. 01-100.
BRASIL, Decreto no 69.450, de 1 de novembro de 1971. Regulamenta o artigo 22 da Lei número 4.024, de
20 de dezembro de 1961, e alínea c do artigo 40 da Lei 5.540, de 28 de novembro de 1968 e dá outras
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produtivo no mundo do trabalho.”235 Marcus Aurelio Taborda de Oliveira (2006) e Yara
Maria Carvalho (1995) nos fornecem reflexões que complementam as observações discutidas
no capítulo anterior, de que além da moral social imposta com a prática esportiva, vinculavase a disciplina ao interesse em assegurar as condições de saúde das pessoas. Ou seja, a
formação de corpos saudáveis, úteis, distintos sexualmente, e com base na associação dos
corpos ditos femininos como aptos para a maternidade.236
Essa divisão se dava também devido às transformações que marcam a entrada de
crianças na pré-adolescência e adolescência. Segundo Louro, a disciplina de Educação Física
é mais uma das várias pedagogias da sexualidade. Fortemente associada a um corpo forte e
ágil, em meio a desigualdades de gênero já existentes, contribuiu – e contribui – para a
demarcação de qual corpo (e gênero) pode e/ou não pode praticar tal exercício. Conforme a
autora, para as mulheres, por exemplo, por muito tempo as atividades físicas deveriam ser
evitadas durante o período menstrual, pois eram consideradas “doentes”.237
Foucault nos indica que os discursos internos da escola regulamentam, selecionam e
agem nos/as estudantes, o temor da sexualidade é base estruturante da organização escolar.
Segundo o autor, “[...] o que ela profere para si mesma e circula entre os que a fazem
funcionar — articula-se, em grande parte, sobre a constatação de que essa sexualidade existe:
precoce, ativa, permanente.”238 Para ele, a escola se organiza através da “[...] necessidade de
regular o sexo por meio de discursos úteis e públicos e não pelo rigor de uma proibição.”239
Segundo David Le Breton, “[...] os feitos e gestos da criança estão envolvidos pelo
padrão cultural (ethos) que suscita as formas de sua sensibilidade, a gestualidade, as
atividades perceptivas, e desenha assim o estilo de sua relação com o mundo.”240 Diante disso,
a divisão proposta pela escola, além de demarcar os corpos e o gênero, exige um novo
comportamento. Em meio à organização sexuada, a escola dita seus pares, com quem cada
estudante deve manter o convívio cotidiano. Desta maneira, as relações de amizades,
brincadeiras, dentre outras atividades sustentadas pela distinção de gênero, são delimitadas na
medida em que a escola regulamentou a separação entre os/as estudantes. Todavia, mesmo
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REI, Bruno Duarte Rei, LÜDORF, Sílvia Maria Agatti. Educação Física escolar e ditadura militar no Brasil
(1964-1985): balanço histórico e novas perspectivas. Revista Educação Física, UEM, v. 23, n. 3, p. 483-497, 3.
trim. 2012. p. 484.
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que a LDB de 1971 tivesse acabado com a obrigatoriedade da divisão de turmas por sexo,
restringindo essa separação apenas para as aulas de Educação Física, a escola atribuiu uma
atenção especial para a realização dessa separação.
Não existe documentação preservada sobre o número de matrículas realizadas para o
ano letivo de 1977241,mas ao analisarmos as tabelas 01 e 02, identificamos um considerável
aumento de matrículas. Entre os motivos, a ampliação de vagas, redução do abandono, e, de
maneira mais intensa, a obrigatoriedade do ensino até aos 14 anos. Em 1978 já passava de
1.200 matrículas realizadas. Além do aumento da demanda escolar, a preocupação da escola
em continuar a diferenciar e marcar os corpos como femininos ou masculinos, gerava alguns
problemas no que se refere ao espaço físico para acomodar todos/as os/as estudantes.
Em busca de melhores condições de estrutura, professores/as e responsáveis pelos/as
estudantes/as organizaram alguns encontros solicitando a intervenção dos governos
municipais e estaduais para solucionar o problema. A reivindicação foi resolvida a partir da
mudança da escola. Em ata de reunião da A.P.P., em 1977, foi registrado que: “Escola Rui
Barbosa – Ensino de 1º Grau situada nas suas novas dependências no Núcleo Habitacional
Pérola do Oeste.”242 A Escola Rui Barbosa do Bairro Santana passou a funcionar
provisoriamente na escola construída no núcleo Pérola do Oeste.
A substituição física da escola possui um riquíssimo valor simbólico para a
compreensão do sistema de ensino, urbanização e no que mais nos interessa nesta pesquisa, as
relações de gênero. De uma localidade ainda bastante marcada por características rurais, a
escola sai da chácara e passa a funcionar em uma estrutura símbolo de modernidade
educacional. Um espaço destinado à formação de futuros/as profissionais para atender um
mundo de trabalho considerado moderno. Todavia, em meio a significativas mudanças, a
separação dos/as estudantes com base na distinção sexual continuou sendo levada a cabo para
a composição das turmas. Ou seja, a equipe da escola hesitou pela modernidade. Reorganizou
espaços, currículo, dentre outras questões que as colocavam como pertencente a uma escola
moderna. Mas, em meio a diferenças já estabelecidas a segregação entre os/as estudantes
ainda se manteve às amarras do conservadorismo.
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Não foi localizado em nenhuma das escolas o livro registro de notas ou matrículas do ano de 1977. Ao
buscarmos informações com a Secretária da Educação de Guarapuava, a responsável nos informou que a cada
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A Escola Rui Barbosa funcionou no núcleo habitacional Pérola do Oeste por quase
dois anos. A partir de 1979, foi nomeada de Escola Ana Vanda Bassara, em homenagem à
primeira professora da casa escolar, falecida em 1978.243 Autorizado o funcionamento da
Escola Ana Vanda Bassara no prédio construído no núcleo habitacional Pérola do Oeste, a
instituição passou a ofertar apenas o ensino de 5ª a 8ª séries. Os/as demais estudantes de 1ª a
4ª séries voltaram a estudar no prédio que havia sido reformado no Bairro Santana, e que
continuou a ser chamado de Escola Rui Barbosa.244
Através dos documentos disponíveis para consulta na Escola Ana Vanda Bassara,
identificamos parte da dinâmica da cidade. Para o que nos interessa neste capítulo, um olhar
mais atento para esses documentos é fundamental para percebermos as relações de gênero na
sociedade e, ainda, traçarmos um perfil da condição social e geração dos/as estudantes.

2.2.1 Novo bairro, novos moradores, novo prédio e quase os/as mesmos/as estudantes.

A formação de um novo espaço habitacional consiste na troca de códigos, símbolos e
significados tanto para a vida pública como para a privada, agindo nos sujeitos que transitam
ou habitam naquele espaço. Segundo Michel de Certeau:

[...] o bairro é, quase por definição, um domínio do ambiente social, pois ele
constitui para o usuário uma parcela conhecida do espaço urbano na qual,
positiva ou negativamente, ele se sente reconhecido. Pode-se, portanto,
apreender o bairro como esta porção do espaço público em geral (anônimo,
de todo mundo) em que se insinua pouco a pouco um espaço privado
particularizado pelo fato do uso quase cotidiano desse espaço. A fixidez do
habitat dos usuários, o costume recíproco do fato da vizinhança, os processos
de reconhecimento – de identificação – que se estabelecem graças à
proximidade, graças a coexistência concreta em um mesmo território urbano,
todos esses elementos “práticos” se nos oferecem como imensos campos de
exploração em vista de compreender um pouco melhor esta grande
desconhecida que é a vida cotidiana.245
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O recém-criado conjunto habitacional Pérola do Oeste estava em plena construção de
seus códigos, símbolos e significados, os quais contribuíram para delimitar as fronteiras que
tangem o pertencimento e reconhecimento entre os habitantes e os não-habitantes, e que
indubitavelmente chegariam até à escola. Ao mesmo tempo, a partir da criação da escola no
bairro, a mesma passa a se configurar como ponto nodal, fazendo valer suas normas, regras,
em processo dinâmico com os que habitavam os arredores da instituição.
Os propósitos iniciais da construção dessa escola dentro do núcleo habitacional Pérola
do Oeste não possuem relação direta com os dos problemas da alta demanda da Escola Rui
Barbosa, mas sim, para que crianças e adolescentes moradoras/es daquele núcleo habitacional
tivessem acesso ao ensino público próximo de suas residências.
Com um novo nome e uma redefinição específica sobre o grau de ensino que a escola
passaria a ofertar, percebemos que a instituição manteve a preocupação de realizar a
distribuição das turmas ainda a partir da distinção entre os corpos. As tabelas já mencionadas
(1 e 2), referentes aos números de matrículas, nos indicam um número aproximado da
quantidade de estudantes que frequentavam a instituição. Observamos que a partir do ano
letivo em que a escola foi transferida para o Núcleo Pérola do Oeste, o número de matrículas
aumentou. Em 1978, por exemplo, nas turmas de 5ª a 8ª séries do ensino fundamental, a
instituição tinha 820 estudantes matrículados/as: 366 eram das turmas “femininas” e 454 das
turmas “masculinas”. Em 1980, o número de estudantes matriculadas em turmas femininas
superou a das masculinas: do total de 851 matrículas 448 eram femininas e 403 eram
masculinas.
A partir dos endereços que constam nos registros de matrículas, evidenciamos que
grande parte dos/as estudantes da Escola Ana Vanda Bassara não residiam no núcleo
habitacional Pérola do Oeste.246 Essa observação é importante para traçarmos uma
aproximação do perfil sócio econômico dos/as estudantes; as relações de gênero dentro e fora
da escola; percepção sobre o desenvolvimento da cidade; processos migratórios; idade dos/as
estudantes e a idade escolar estabelecida pela LDB de 1971.247
Os livros de Matrículas de turmas mistas denominam todos/as os/as estudantes como
“alunos”, condizendo à linguagem própria da época.248 Quando matriculados/as na série que
246
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havia a distinção sexuada, tal separação também é informada nos livros de matrícula onde a
partir da página dois de cada livro, existe um cabeçalho com inscrições a serem completadas.
Constando, “matrícula d_ alun_ d_,”249 Os campos a serem preenchidos no documento se
referem ao “número da matrícula, número da ordem de grau, nomes, idades (dia, mês, ano),
naturalidade, filiação, profissão e nacionalidade do pai, residência, época das inscrições, ano
do curso, eliminação e observações.”250 Conforme a atual secretária da instituição, por um
longo período, as matrículas eram realizadas em fichas cadastrais, e, posteriormente as
informações eram transcritas para o livro já com base na divisão de turmas e série. 251 A
seleção de qual turma cada estudante iria frequentar era feita após todas as matrículas terem
sido feitas. Além das diferenças de gênero, a faixa etária dos/as estudantes também foi um dos
marcadores utilizados para realizar a distribuição dos/as estudantes para a composição das
turmas.
No campo filiação, pautado na heteronormatividade, os livros de registro de
matrículas, além de solicitar o nome do nome de pai e mãe, possui espaço específico para
registrar a profissão do pai.

Reafirmando as desigualdades de gênero, esse documento

silencia sobre as mães. Porém, mesmo não existindo um campo específico para a profissão
das mães, percebemos que em algumas situações foram registradas informações sobre a
ocupação delas. Essas informações são importantes para percebermos a invisibilidade de
muitas mulheres em atividades formais e informais que eram realizadas na época, uma vez
que era preponderante a concepção de uma família composta por pai e mãe e a normalização
do papel de pessoa economicamente ativa para os homens.
Conforme Martha Giudice Narvaz e Sílvia Helena Koller, a divisão de tarefas tanto
nos espaços públicos como nos privados, foi construída com base nas diferenças corporais.
Ao mesmo tempo em que a maternidade e tarefas domésticas são atribuídas às mulheres, ao
corpo dos homens atribui-se a necessidade de sustentar esse lar. Segundo as autoras, “[...]
persiste o modelo do homem como provedor financeiro e de autoridade. O papel das mulheres
no sustento econômico é invisibilizado e desqualificado, legitimando a crença de que o
homem é o legítimo provedor da família.”252 Os referidos registros escolares, ao se pautarem
por essas informações, tornam-se também uma cobrança aos pais: homens que deveriam estar
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empregados para garantir o sustento e a manutenção das crianças na escola.253 De qualquer
forma, diversas mulheres já estavam inseridas no mundo do trabalho. Mesmo com um número
reduzido comparado ao dos homens, o acesso ao trabalho fora de casa representa uma das
maiores rupturas da concepção de que o trabalho doméstico caberia exclusivamente às
mulheres. Segundo Arend, “[...] o ingresso no mercado de trabalho proporcionou para as
esposas uma maior autonomia financeira, bem como as levou a questionar a autoridade
masculina no interior da família.”254
Tendo como referência o ano de 1982, dos 800 registros, 587 informam a profissão
dos pais.255 Destas, identificamos um total de 90 profissões diferentes. Ao contabilizá-las,
organizamos a tabela abaixo:
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esse número baixou para 31 isenções. Apenas com a Lei 7962/84 foram proibidas as cobranças em
estabelecimentos de ensino público no Estado do Paraná.
254
AREND, Silvia Maria Favero. Ainda vivemos como nossos pais? Notas sobre mudanças nas famílias
brasileiras de camadas médias urbanas (1989-2000). Fronteiras (Florianópolis), v. 21, p. 144-164, 2013. p. 153156.
255
Em quatro registros não constam os nomes dos pais.
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Tabela 03: Ocupação do pai.
01
03
19
14
01
09
03
01
01
04
02
01
01
22
02
01
03
45
01
05
01
02
08
02
03
02
01
02
01
04

Relação de matrículas que apresentaram a ocupação do pai
Alfaiate
01
Expedicionário
01 Operad. de motosserra
Almoxarife
03
Fazendeiro
01 Painel de controle
Aposentado
01
Feirante
01 Pastor
Agricultor
01
Feitor de lubrificação
02 Particular
Armador
01
Ferreiro
01 Patroleiro
Autônomo
03
Fiscal
25 Pedreiro
Auxiliar manutenção
01
Fiscal de obra
01 Pecuarista
Auxiliar topografia
01
Fiscal de saúde
01 Piloto
Bancário
01
Fruteiro
06 Pintor
Barbeiro
01
Fotógrafo
02 Professor
Bombeiro
01
Funcionário
01 Professor – Bancário
Borracheiro
03
Funcionário do D.E.R.
01 Projetista
Capataz
14
Funcionário Público
01 Protético
Carpinteiro
02
Garçom
02 Radialista
Carroceiro
06
Gerente
01 Revendedor
Chapeador
01
Gerente de serraria
01 Sapateiro
Chefe
01
Hoteleiro
01 Sanepar
Comerciante
01
Industriário
01 Segundo sargento
Contador
03
Latoeiro
01 Serralheiro
Construtor
01
Lavador de carro
02 Serventuário
Copel
43
Lavrador
04 Soldador
Corretor
01
Madeireiro
01 Sorveteiro
Eletricista
03
Maquinista
23 Servente
Empregado
11
Marceneiro
01 Subgerente
Encanador
24
Mecânico
04 Tapeceiro
Encarregado de serviço
03
Militar
05 Tratorista
Encostado
113 Motorista
04 Vendedor
Engenheiro
08
Operador
01 Vidraceiro
Engenheiro agrônomo
06
Operário
01 Vereador
Escriturário
01
Operador de Bomba
06 Vigia
Fonte: Livro ata. Livro de matrícula ano letivo de 1982. Org: ZALUSKI, 2016.

Com base nesses dados, percebemos que a maioria dos pais estão registrados como
sendo: motorista, mecânico, comerciante, pedreiro e servente. A maior parte das ocupações
declaradas, com raras exceções, condiz com a ocupação das classes populares, com uma
concentração no setor de prestação de serviços, em uma cidade em meio a canteiros de obras.
Essas profissões contrastam com as atividades voltadas à agricultura e que marcaram
significativamente toda a região onde foi construído o Núcleo Habitacional Pérola do Oeste.
Distinção entre uma sociedade rural e a vida urbana, que, com um total de 45 matrículas que
foram registradas atividades voltadas ao setor agrícola (lavrador 43, carroceiro, 01, chacareiro
01), servem como um reflexo de mudanças que permitiram abrir espaço para atividades
burocráticas e/ou especializadas, próprias da vida urbana. A modernização tão desejada para
a cidade, também passava pela configuração de novas ocupações, como as atividades
exercidas por motoristas (113), os quais em sua maioria trabalhavam em caminhões e tratores
do setor de construção.
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Por outro lado, em meio à reconfiguração do mercado de trabalho de Guarapuava, a
distinção de gênero se mantinha, pois, as atividades ditas modernas, ou até mesmo as recém
inseridas na cidade, nos documentos relativos aos responsáveis pelos os/as estudantes, a
profissão e/ou cargo ainda era constituída como um privilégio ou encargo de homens.
Sobre os poucos registros que contém informações sobre as mães, destacamos que no
Livro Ata de matrícula do ano de 1982, consta: “01 aposentada, 01 agente social, 01 auxiliar
de cartório, 01 cabeleireira, 02 costureiras, 02 cozinheiras, 84 do lar, 01 gerente de hospital,
01 inspetora de alunos, 04 serventes, 01 vendedora.”256 Mesmo existindo apenas 99
informações sobre algum tipo de ocupação exercida pelas mães, podemos perceber a
predominância da identificação das mães enquanto “donas de casa”. Um contraste com a
diversidade existente nas ocupações masculinas, e ainda, das mães que declararam ocupação é
visível a existência de um grupo de trabalhadoras pertencentes à classe média baixa.
Os dados do ano de 1983, sobre as mães apresentam:

Tabela 04: Relação de matrículas que apresentaram a ocupação da mãe
02
01
01
01
02
142

Relação de matrículas que apresentaram a ocupação da mãe
Aposentada
02
Doméstica
03
Professora
Balconista
01
Cozinheira
05
Servente
Comercio
02
Enfermeira
02
Trabalhos manuais
Comerciante
01
Funcionária Pública
03
Vendedora
Confeiteira
02
Lavadeira
04
Zeladora
Do lar
01
Manicure

Fonte: Livros ata. Livros de matrículas dos anos letivos de 1982 e 1983.
Org: ZALUSKI, 2016.

Em sua maioria as atividades declaradas por mulheres concentram-se em ocupações
que relacionadas ao cuidado ao/s outro/as, tais como as atividades relacionadas à cozinha,
limpeza, costura, dentre outros. Serviços estes comparados a uma extensão do lar. Entretanto,
em meio a tantas distinções de gênero, as mulheres passaram a ocupar atividades na vida
pública. Principalmente no setor de serviços, como confeiteiras, balconistas, enfermeiras,
professoras, vendedoras, dentre outras atividades que permitem o rompimento com antigas
demarcações baseadas nas diferenças de gênero.
Conforme os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 1982,
o Brasil possuía um total de 59.924.766 mulheres.257 Destas, 31.680.556 tinham 10 ou mais
anos de idade, e 37% eram consideradas economicamente ativas. Destas últimas, 21% não
256

Livro ata. Livro de matrículas ano letivo de 1982. p. 02-50. Ainda sobre os registros, 07 constam como
falecida.
257
Total populacional 119.070.865 habitantes, destes 59.146.099 eram homens. IBGE, 1982.
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possuíam ou tinham menos de 1 ano de instrução escolar.258 Ao confrontarmos com as
observações realizadas na Ata de Matrícula, podemos destacar que poucas atividades
exercidas pelas mulheres exigiam uma instrução escolar, e, em sua maioria estavam na
informalidade. Mesmo com dez anos de desenvolvimento da LDB de 1971, que também
regulamentou o ensino universitário, poucas atividades exigiam a formação de nível
universitário.259
Conforme Pinsky, as mudanças ocorridas ao longo dos anos 1970 proporcionaram o
ingresso de várias mulheres no mercado de trabalho, influenciados tanto pela educação
escolar como pelo Movimento Feminista e as novas ideias sobre a modernização do país. Para
a autora:

[...] o envolvimento feminino no mundo do trabalho produtivo não seria
desprezível, especialmente daquelas com idades entre 20 e 50 – diminuiu o
número de meninas e de velhas no mercado de trabalho por conta do
aumento da escolaridade e dos esquemas de aposentadoria.260

As mães dos/as estudantes da Escola Ana Vanda Bassara apresentam uma baixa
inserção no mercado formal de trabalho de Guarapuava, no início da década de 1980. O
processo de modernização, vivenciado na década anterior teve resultados diferentes para
homens e mulheres. Período ainda alicerçado na manutenção da concepção de que os homens
são provedores. Mesmo com um pequeno número, declarado, de mulheres em atividades
remuneradas, os registros sobre as ocupações dos pais (e mães) nos apontam que os homens
ainda predominavam no mercado de trabalho. Principalmente na ocupação das atividades
desenvolvidas a partir da instalação de empresas como Sanepar, Força e Luz do Oeste, e o
Departamento de Estradas de Rodagem (D.E.R) e na construção civil.

258

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Censo Demográfico: Seção II - População B População Ativa 1982. Disponível em: http://seculoxx.ibge.gov.br/populacionais-sociais-politicas-eculturais/busca-por-temas/trabalho Acesso e 20 de janeiro de 2016. Mesmo com um processo lento e menor que
o dos homens, pode ser percebido também que gradativamente vinha aumentando o número de mulheres com
instrução escolar. Reiteramos que, em 1982, fazia 11 anos que a LDB 5.692/71 fora implantada e obrigava a
instrução escolar até os 14 anos.
259
O Ensino universitário em Guarapuava foi iniciado em 1º de março de 1970, com a instalação da Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras de Guarapuava, FAFIG, com 4 cursos: Letras, Geografia, História e Matemática.
Em 27 de outubro de 1976, com a autorização da instalação de mais dois cursos, sendo Ciências Licenciatura de
1º Grau e Pedagogia, e, em 1980, tiveram início os cursos de Administração e de Ciências Contábeis.
UNICENTRO,
Histórico
Institucional.
Disponível
em:
http://www.unicentro.br/dirai/historico/historico_unicentro_rec.pdf. Acesso em 22 de janeiro de 2016.
260
PINSKY, op. cit., p. 506.
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A partir dos Livros: Ata de Matrícula de 1982 e 1983, é possível traçarmos um perfil
dos/as estudantes matriculados/as na Escola Ana Vanda Bassara, nesse período. A faixa etária
e gênero dos/as estudantes organizadas nas tabelas 05 e 06.
Para elaboração das tabelas seguimos os mesmos enunciados presentes nos livros Ata
de matrículas, onde constam: série e ano dos/as estudantes; número de pessoas por turma;
organização feminina, masculina ou mista como indicam os livros ata; e ainda, a idade de
cada estudante no respectivo ano-série. Com base na idade aproximada dos/as estudantes,
observamos que a LDB de 1971 foi importante para fazer com que mais crianças e
adolescentes especialmente as meninas e moças, ingressassem no ensino escolar. Como já
discutido, a LDB de 1971, definiu a obrigatoriedade do ensino escolar e ingresso das crianças
aos 07 anos no ensino primário. Sem reprovações ou desistências, aos 11 anos, saindo da
infância, passariam a frequentar o ensino fundamental de 5ª a 8ª séries, e aos 14 concluiriam o
1º grau, e estariam aptas ao ingresso na formação técnica.
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Tabela 05: Idade - Matrículas e série ano letivo de 1982.
1982
A

B

C

D

E

5ª

F

G

H

A

B

6ª

C

D

E

F

Relação número de matrículas e série
Estudantes
Org.
Idades informadas
05 com 16 anos
32
Masc.
07 com 15 anos
17 com 14 anos
05 com 14 anos
32
Masc.
20 com 13 anos
01 com 12 anos
01 com 15 anos
01 com 14 anos
33
Masc.
02 com 13 anos
28 com 12 anos
01 com 14 anos
32
Masc.
04 com 12 anos
26 com 11 anos
01 com 19 anos
04 com 16 anos
38
Fem.
09 com 15 anos
17 com 14 anos
07 com 13 anos
20 com 13 anos
36
Fem.
13 com 12 anos
01 com 13 anos
14 com 12 anos
36
Fem.
19 com 11 anos
01 com 10 anos
01 com 29 anos
01 com 24 anos
01 com 23 anos
01 com 22 anos
13 (Fem.)
01 com 20 anos
02 com 18 anos
04 com 17 anos
Mista
02 com 15 anos
01 com 18 anos
02 com 17 anos
13 (Masc)
02 com 16 anos
03 com 15 anos
04 com 14 anos
01 com 19 anos
03 com 17 anos
06 com 16 anos
33
Masc.
10 com 15 anos
04 com 14 anos
04 com 13 anos
01 com 12 anos
01 com 16 anos
23 com 14 anos
38
Masc.
10 com 13 anos
01 com 12 anos
01 com 17 anos
01 com 19 anos
01 com 18 anos
42
Fem.
06 com 16 anos
14 com 15 anos
09 com 14 anos
05 com 13 anos
02 com 17 anos
02 com 14 anos
31
Masc.
16 com 13 anos
09 com 12 anos
01 com 15 anos
02 com 17 anos
35
Fem.
12 com 14 anos
14 com 13 anos
01 com 15 anos
35
Fem.
02 com 14 anos
11 com 13 anos

23 (Masc.)
G

Mista

10 (Fem.)

16 (Fem.)

A

Mista
17 (Masc.)

B

32

Masc.

C

38

Fem.

D

32

Fem.

7ª

27 (Masc.)
E

Mista

05 (Fem.)

A

27 (Masc.)

Mista

14 (Fem.)

B

39

Fem.

C

31

Masc.

8ª

Total informado

16 com 12 anos
01 com 11 anos
02 com 17 anos
07 com 14 anos
11 com 13 anos
01 com 12 anos
01 com 11 anos
01 com 10 anos
01 com 35 anos
03 com 18 anos
03 com 14 anos
03 com 13 anos
02 com 18 anos
02 com 17 anos
05 com 16 anos
02 com 14 anos
02 com 13 anos
03 com 18 anos
02 com 16 anos
02 com 15 anos
03 com 14 anos
01 com 13 anos
01 com 12 anos
03 com 17 anos
01 com 16 anos
09 com 15 anos
10 com 14 anos
02 com 13 anos
01 com 12 anos
01 com 30 anos
05 com 17 anos
06 com 16 anos
16 com 15 anos
09 com 14 anos
22 com 14 anos
09 com 13 anos
03 com 18 anos
03 com 17 anos
05 com 16 anos
10 com 15 anos
01 com 14 anos
01 com 13 anos
01 com 19 anos
01 com 16 anos
01 com 15 anos
02 com 14 anos
02 com 17 anos
07 com 16 anos
04 com 15 anos
01 com 14 anos
Sem informações
01 com 20 anos
01 com 18 anos
02 com 17 anos
08 com 16 anos
11 com 15 anos
12 com 14 anos
01 com 13 anos
01 com 25 anos
01 com 23 anos
01 com 21 anos
01 com 20 anos
02 com 19 anos
08 com 18 anos
07 com 17 anos
08 com 16 anos
02 com 15 anos
696

Fonte: Livro ata. Livro de matrícula ano letivo de 1982.
Org: ZALUSKI, 2016.
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Tabela 06: Idade - Matrículas e série ano letivo de 1983.

1983
A

B

C
5ª
D

E

F

A

B

C

D

6ª

E

F

G

Relação número de matrículas e série
Estud.
Org.
Idades informadas
01 com 12 anos
33
Fem.
19 com 11 anos
11 com 10 anos
18 com 12 anos
32
Fem.
06 com 11 anos
01 com 10 anos
01 com 17 anos
01 com 16 anos
04 com 15 anos
25
Fem.
04 com 14 anos
08 com 13 anos
02 com 12 anos
01 com 11 anos
21 com 11 anos
35
Masc.
09 com 10 anos
01 com 14 anos
02 com 13 anos
36
Masc.
16 com 12 anos
10 com 11 anos
02 com 16 anos
06 com 15 anos
30
Masc.
07 com 14 anos
09 com 13 anos
03 com 15 anos
09 com 14 anos
33
Fem.
09 com 13 anos
07 com 12 anos
03 com 11 anos
01 com 14 anos
09 com 13 anos
29
Masc.
13 com 12 anos
05 com 11 anos
01 com 17 anos
01 com 16 anos
03 com 15 anos
29
Masc.
17 com 14 anos
02 com 13 anos
01 com 12 anos
01 com 11 anos
01 com 14 anos
17 com 12 anos
31
Fem.
11 com 11 anos
01 com 10 anos
01 com 19 anos
01 com 18 anos
01 com 17 anos
19 (Fem.)
02 com 16 anos
09 com 15 anos
03 com 14 anos
Mista
01 com 17 anos
01 com 14 anos
12 (Masc.)
06 com 13 anos
01 com 15 anos
03 com 12 anos
01 com 13 anos
31
Masc.
12 com 12 anos
15 com 11 anos
01 com 23 anos
01 com 22 anos
01 com 21 anos
01 com 18 anos
15 (Fem.)
01 com 17 anos
02 com 16 anos
02 com 15 anos
03 com 14 anos
Mista
01 com 12 anos
02 com 19 anos
01 com 17 anos
03 com 16 anos
21 (Masc.)
04 com 15 anos
04 com 14 anos
01 com 13 anos
01 com 12 anos

Relação número de matrículas e série
Estud.
Org.
Idades informadas
01 com 11 anos
A
30
Fem.
14 com 12 anos
12 com 13 anos
01 com 30 anos
01 com 18 anos
01 com 17 anos
B
31
Fem.
01 com 16 anos
06 com 15 anos
14 com 14 anos
03 com 13 anos
06 com 14 anos
17 com 13 anos
C
30
Masc.
06 com 12 anos
01 com 11 anos

1983

7ª

04 com 16 anos
04 com 13 anos

11 (Fem.)

D

7ª

Mista
14
(Masc.)

04 com 16 anos
03 com 15 anos
03 com 14 anos
01 com 13 anos
01 com 16 anos

07 (Fem.)

01 com 19 anos
01 com 18 anos
01 com 17 anos
02 com 16 anos

E

Mista

01 com 20 anos
02 com 16 anos
07 com 15 anos
02 com 13 anos
02 com 17 anos
05 com 16 anos
06 com 15 anos
03 com 14 anos

13
(Masc.)

18 (Fem.)

A

Mista
22
(Masc.)

8ª
B

38

Fem.

06 (Fem.)

C

11
(Masc.)

Total informado

Mista

02 com 17 anos
02 com 16 anos
05 com 15 anos
08 com 14 anos
02 com 13 anos
01 com 12 anos
04 com 16 anos
03 com 15 anos
22 com 14 anos
08 com 13 anos
01 com 19 anos
02 com 25 anos
01 com 14 anos
01 com 15 anos
02 com 16 anos
02 com 17 anos
01 com 18 anos
568

Fonte: Livro ata. Livro de matrícula ano letivo de
1983. Org: ZALUSKI, 2016
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Com um total de 23 turmas em cada ano, em 1982 existiam 09 turmas masculinas, 09
femininas, e 05 turmas mistas. Em 1983, 07 masculinas, 10 femininas e 06 mistas.
Novamente com um aumento do número de estudantes meninas e moças, a Escola Ana Vanda
Bassara continuou dividindo as turmas com base na distinção entre os sexos. A existência das
turmas mistas em meio a uma incessante insistência em separar os corpos masculino e
feminino aparece nos dois anos. Conforme as referidas tabelas, existiram, ao longo dos anos
de 1982 e 1983, um total de onze turmas mistas, e são nelas que está localizada a maior
variação de idade em uma mesma turma para ambos os sexos. Destacamos ainda que essas
turmas correspondem ao período noturno e são nelas que existe a maior concentração de
estudantes maiores de 18 anos, predominando matrículas femininas. Com idades entre 13 e
35, para as estudantes do sexo feminino; e entre 10 e 29 anos de idade para o masculino,
durante o período noturno. Das 314 inscrições referentes ao período do noturno, apenas 23
estudantes estavam em idade regular de ensino, conforme estabelecido pela LDB de 1971.261
Ainda com base nas tabelas 04 e 05, observamos que, das 23 turmas de cada ano, a
variação de idades era um pouco menor nas turmas de 5ª séries: entre 10 a 30 anos, para o
sexo feminino; e entre 10 a 25 anos, para o masculino, no período da tarde, no ano de 1982.
Observamos que, mesmo existindo grande variação de faixa etária, na medida em que a LDB
de 1971 vinha sendo cumprida, as estudantes passaram gradativamente a entrar na escola com
a idade condizente à proposta da legislação. E ainda, além dessas mudanças, tais mudanças
principalmente na reconfiguração do ensino, fez com que principalmente adolescentes e
adultas voltassem e/ou ingressassem na escola.
Além do sexo-gênero como direcionador da formação das turmas, a faixa etária foi
outro aspecto considerado pela equipe escolar. As turmas diurnas possuem menor variação da
faixa etária em comparação com as turmas noturnas.262 A preocupação com a distinção por
faixa etária para ambos os sexos, apresentada pela escola, consiste na divisão, seleção,
separação, entre quem pode e quem não pode (deve) se relacionar. Sobre as turmas
masculinas, a passagem da infância para a adolescência, do considerado mais jovem, menor,
fraco, inocente, despreparado para conviver com os mais velhos, fortes e experientes. Nas
turmas femininas, a fragilidade, pureza e docilidade presente nas mais novas, separadas das
261

Com um total de 187 estudantes masculinos, apenas 13 dos inscritos estavam em idade regular condizente
com a série estipulada pela LDB de 1971, e das 127 inscrições do sexo feminino apenas 10 possuíam o
acompanhamento conforme estipulado pela legislação. Devido à distorção de idade, observamos que as
matrículas realizadas para o período noturno correspondem a pessoas que estavam retornando aos estudos,
provavelmente já inseridas no mercado de trabalho, formal ou informal.
262
Principalmente nas turmas, 5ª F e 7ª D feminina, correspondente ao ano de 1982, e 5ª D e 6ª F masculina, e, 7ª
A feminina do ano de 1983.
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mais velhas marcadas com o perigo da impureza, maturidade e sexualidade de um corpo
adolescente. Práticas pedagógicas que trazem à tona a sexualidade.263
Em relação à composição da escola, percebemos que, na medida em que a instituição
passou a ofertar o ensino de 5ª a 8ª séries, foi alterado também o quadro de professores/as. No
ano de 1975, momento que passou a existir a primeira turma de 8ª série, a escola passou a ter
homens professores,264entretanto, o corpo docente e a direção manteve a predominância de
mulheres.
No ano de 1983, 19 mulheres e 05 homens lecionaram na instituição. Conforme
Rosemberg, historicamente o magistério foi atribuído às mulheres. Segundo a autora, “[...]
estimulou-se a formação de professoras, porque elas, ‘verdadeiras mães’, têm vocação para o
sacerdócio que é o magistério”.265 Como nos indica Bourdieu, uma profissão que fora
associada a um corpo marcado pela biologização do social,266 um corpo maternal, e, portanto,
apto ao trabalho da educação das crianças. Um corpo que também é pensado como sagrado e
associado à religiosidade por tratar o magistério como uma função de evangelizar através do
ensino, um sacerdócio. As demais funções, tais como secretária (02), bibliotecária (01)
servente (10) e inspetora de alunos/as (02), foram exercidas por mulheres.
O crescimento de matrículas levou a equipe da escola a buscar por propostas para
atender a LDB de 1971. Mesmo em uma escola moderna para a época, a organização das
turmas com base nas distinções corporais contribuiu para marcar/reafirmar posições
hierárquicas de gênero. Com o intuito de compreendermos parte das ações pedagógicas
realizadas na instituição, buscamos analisar qual o currículo desenvolvido pela escola entre os
referidos anos desta pesquisa.

2.3. Currículo: propostas modernas em antigos ideais

Para compreendermos como a Escola Ana Vanda Bassara ressignificou as diferenças
de gênero, foco desta pesquisa, é necessário analisar o currículo escolar que foi elaborado
para atender a LDB de 1971. No capítulo anterior destacamos que entre as propostas
estabelecidas pela LDB de 1971, estava a formação tecnicista para os cursos de 2º Grau, com
o objetivo de qualificar as pessoas profissionalmente, inseri-las no mercado de trabalho, o que
263

FOUCAULT, Michel. História da sexualidade 1: A vontade de saber. 13º. ed. Rio de Janeiro: Graal, 2008. p.
08.
264
Livro Ata. Livro de Notas 1975. p. 29. Com total de 20 docentes distribuídos em 14 professoras e 06
professores.
265
ROSEMBERG, op. cit., p. 338.
266
BOURDIEU, op. cit., p. 70.
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de algum modo diminuiria a procura pelos cursos universitários. Essa legislação traz em seu
artigo 5º: “[...] terá o objetivo de sondagem de aptidões e iniciação para o trabalho, no ensino
de 1º grau”267, definindo, dessa forma o que deveria ser ensinado aos/as estudantes. Ou seja,
tais normativas, mesmo que propusessem uma formação para atender as necessidades locais
(estados e cidades), impunha a elaboração de um currículo baseado nos interesses do Estado,
em acompanhar e/ou dar continuidade ao chamado desenvolvimento nacional.
Para Tomaz Tadeu Silva, a elaboração do currículo escolar não se baseia apenas na
construção científica, do que deve ou não estar presente. Segundo o autor:

As narrativas contidas no currículo, explícita ou implicitamente,
corporificam noções particulares sobre o conhecimento, sobre formas de
organização da sociedade, sobre os diferentes grupos sociais. Elas dizem
qual conhecimento é cientifico é legítimo e qual é ilegítimo, quais formas de
conhecimento são válidas e quais não são, o que é certo e o que é errado, o
que é moral e o que é imoral, o que é bom e o que é mau, o que é belo e o
que feio, quais vozes são autorizadas e quais não são.268

Construído em meio às relações de poder, o currículo legitima um saber autorizado.
Compreendemos o currículo como um elemento a ser praticado em todo o ambiente escolar.
Está permeado por hierarquias, relações e diferenciações de gênero que já estão incorporadas
nos/as professores/as, funcionários/as e estudantes; que marcam e redefinem os corpos, por
ele atingido. Como destaca Silva, “[...] o poder está inscrito no interior do currículo.” 269 É ele
que irá selecionar o que deve e o que não deve ser realizado na escola. Ao observar as
relações de poder hierárquicas existentes na produção e cumprimento do currículo, Silva
destaca que: “[...] as políticas curriculares, como texto, como discurso são, no mínimo, um
importante elemento simbólico do projeto social dos grupos no poder. O currículo estabelece
diferenças, constrói hierarquias, produz identidades.”270 Para esse pesquisador, a elaboração e
propostas curriculares não são pautadas pelas necessidades específicas das escolas. As
disciplinas, a carga horária, os conteúdos, distribuição de turmas, períodos, e diferenciação
com base no sexo, vão ao encontro de outras formas de exclusão e relações de poder
existentes tanto na sociedade, como na própria relação hierárquica existente dentro da escola.
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O currículo surge no entremeio dessas relações e visa à construção e/ou reprodução das
hierarquias. Ainda conforme Silva, destacamos que o currículo:

[...] em uma posição estratégica nessas reformas precisamente porque o
currículo é o espaço onde se concentram e se desdobram as lutas em torno
dos diferentes significados sobre o social e sobre o político. É por meio do
currículo conhecido como elemento discursivo da política educacional, que
os diferentes grupos sociais, especialmente os dominantes, expressam sua
visão de mundo, seu projeto social, sua “verdade”.271

Diante disso, reiteramos que a LDB de 1971 propunha que o currículo fosse elaborado
para atender a formação para o trabalho, justamente em meio aos discursos de
desenvolvimento. Tais relações de poder manifestavam-se como forma de garantir o
desenvolvimento econômico e qualificar pessoas para a mão de obra. Em meio ao
desenvolvimento de uma educação técnica, deveria ser mantida também a formação
específica de moral e cívica pautada pelos os interesses da ESG.
Mediante tais propostas, cada escola deveria adequar-se para atender as exigências da
LDB de 1971, o que fez com que todas as instituições realizassem novas reformulações
curriculares. No Paraná, com um processo de implantação bastante lento, a reforma curricular
passou a ter um debate mais contundente a partir de 1976, quando começaram a ser realizados
diversos encontros educacionais, organizados com o objetivo de realizar as devidas
reformulações. Diante da parceria entre o governo do Estado, FUNDEPAR, Universidade
Federal do Paraná – UFPR, e o Centro de Treinamento do Magistério do Estado do Paraná –
CETEPAR, mais escolas passaram a adequar-se as propostas da LDB de 1971.
Em discurso, o então governador do Paraná, Jayme Canet Junior, destacava que, “[...]
dentro das recomendações da legislação que estabeleceu a Reforma de Ensino no país (Lei nº.
5.692/71), a sua implantação em nosso Estado vem sendo feita de maneira gradativa.” 272 As
escolas paranaenses paulatinamente passaram a fornecer a educação voltada ao
desenvolvimento das aptidões e formação técnica para qualificação profissional.273
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A lentidão da política estadual parece ter sido um dos motivos para que o Grupo
Escolar Rui Barbosa, e posteriormente toda a reestruturação e construção da Escola Ana
Vanda Bassara, tenha levado alguns anos para adequar-se às propostas da LDB de 1971.
Diante dos livros denominados Atas de Notas, observamos que foram organizadas as
disciplinas da 5ª e 6ª série em grupos, sendo eles, “Comunicação e expressão com três
disciplinas, Integração Social e Ciências.”274 Com pouca variação de disciplinas, o grupo
Comunicação e Expressão ofertava: “Português, Educação artística e Educação física.”275
No ano de 1974, momento em que foram ofertadas as primeiras turmas de 7ª série,
essas turmas, divididas por sexo, passaram a ter disciplinas voltadas para a qualificação
profissional. Nesse mesmo ano, para atender a formação para o trabalho, a escola passou a
ofertar duas novas disciplinas, importantes para nossa pesquisa: “Técnicas Comerciais, e,
Educação para o Lar”276, as quais passaram a integrar a formação de 7ª série daquele ano, e a
partir do próximo estaria presente também na grade curricular da 8ª série. Importante apontar
que essas disciplinas eram ofertadas conforme o gênero: Técnicas Comerciais era ministrada
para as turmas masculinas e, Educação para o Lar para as turmas femininas. Tais medidas
além de reforçarem as marcações de gênero, completa ainda tal separação na percepção entre
público e privado, uma vez que a preparação para o trabalho repete a dicotomia Lar/feminino
versus rua/masculino. A educação oferecida às turmas masculinas, em tese, daria maior
oportunidade para os futuros rapazes ingressarem em diferentes setores do comércio,
facilitando o seu acesso à vida pública e ao mercado de trabalho. Para as estudantes das
turmas femininas existe a vontade de fixá-las na vida privada. Ou seja, os corpos, percebidos
como masculino e feminino, são espaço de confronto, disputa e hierarquia, em que o moderno
currículo escolar recém-construído, insistia na demarcação de espaços, habilidades e
atribuições, capacitando ou incapacitando para a vida pública.
Como já apontado, destoando da LDB de 1971, a escola optou pela manutenção da
divisão das turmas por sexo, para atender a divisão interessada para a composição das aulas
de Educação Física. As propostas educacionais anteriores, mergulhadas em concepções de
distinções e desigualdades de gênero, permaneciam fortemente nos/as educadores/as, como
resquícios da Lei Orgânica do Ensino Industrial, Lei 4.73/42, a qual instituía o ensino
doméstico para os corpos percebidos como femininos. A reprodução de tais valores, expostos
através da elaboração das disciplinas citadas, torna possível perceber que tanto a organização
274
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das turmas como o que deveria ser ensinado a elas, correspondeu não apenas a continuidades
das leis anteriores, mas sim, a relações hierárquicas e de poder que agiriam de formas distintas
na educação daquelas/es estudantes. Assim, além da composição de turmas para as aulas de
educação física, a qualificação para o trabalho também foi interpretada de um modo diverso.
Em um novo contexto foi dado atenção especial para instruir as estudantes para tornarem-se
donas de casa.
Em meio à divisão, seleção e diferenciação entre os corpos e atividades ditas públicas
e privadas, em 1975, entre as disciplinas da 8ª série do ainda Grupo Escolar Rui Barbosa,
havia a disciplina de Organização Social e Política do Brasil (OSPB).277 Martins destaca que
esta disciplina foi desenvolvida de modo a fazer com que os/as alunos/as percebessem a
importância de um Estado regido pela ditadura. Para a autora, “[...] aos estudantes, tornava-se
imperativo que compreendessem a obediência às regras e o conhecimento mínimo sobre a
estrutura do Estado como elementos para uma tomada de consciência desses direitos e
deveres.”278 Ainda segundo a autora:

A estrutura das matérias dos Estudos Sociais, da Educação Moral e Cívica e
da Organização Social e Política do Brasil, valorizadas após a reforma
educacional da ditadura militar, demonstra eficácia do caráter prescritivo dos
currículos e dos programas de ensino. Mesmo não sendo realizadas na
prática exatamente como previsto, a criação das disciplinas no currículo
escolar e a preparação delas (incluindo nisso a normatização que se faz para
a realização das disciplinas no âmbito da sala de aula) movimentaram de tal
maneira a cultura da educação que é possível ver, em momentos
significativos como os da reforma educacional da ditadura militar, a
definição de novos campos de conhecimento sendo forjados pelo
currículo.279

Essa medida, além das demais já discutidas, faz parte da reorganização do currículo do
Grupo Escolar Rui Barbosa para atender a LBD de 1971. Essas propostas vinham ao encontro
de um estudo da sociedade pautado pela valorização patriótica, na formação para o trabalho e
manutenção do modelo de ordem social, principalmente no que se refere à família.
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No arquivo da Escola Ana Vanda Bassara, encontramos um documento com data de
junho de 1982, com a relação das disciplinas ofertadas a partir do ano de 1972. Com base nos
registros, elaboramos a seguinte tabela:

Tabela 07: Disciplinas ofertadas a partir da LDB 5.692/71
Disciplinas ofertadas
Português, Matemática, Estudos Sociais.
1972 - 1973
Técnicas Comerciais, Educação para o Lar.
1974 - 1975
1976 - 1977-1978 Técnicas Agrícolas, Técnicas Industriais, Técnicas comerciais, Educação para o lar.
Técnicas Agrícolas, Técnicas Industriais, Técnicas comerciais e de serviços.
1979
Técnicas Agrícolas, Técnicas Industriais/Indústria Caseira, Técnicas comerciais.
1980-1982.
Fonte: Demonstrativo de matrículas ofertadas pela Escola Ana Vanda Bassara 1972-1982.
Org: ZALUSKI, 2016.

Percebemos a inserção de novas disciplinas no decorrer da década de 1970, o que
exigiu a reconfiguração curricular e a distribuição entre as séries. Tais anotações indicam
ainda a série que eram ofertadas aos cursos. A partir de 1976, essa relação nos indica a
existência da disciplina de Técnicas Agrícolas, para 5ª séries; Técnicas Industriais, para 6ª
séries; Técnicas Comerciais, para 7ª série; e Educação para o Lar, na 8ª série.
As mudanças ocorridas no currículo do Grupo Escolar Rui Barbosa e da cultura
escolar da Escola Ana Vanda Bassara, construída lentamente, se coadunavam aos debates do
governo do estado, junto a demais instituições que procuravam reformular o ensino do
Estado, a partir das propostas da LDB de 1971. Observamos que em Guarapuava,
especialmente na Escola Ana Vanda Bassara, mesmo quando ainda Escola Rui Barbosa, os
debates intensificaram-se em 1978. Nos registros do livro Ata de Visitas da instituição desse
ano, constam 08 páginas referentes a visitas de supervisão da 25ª I.R.E, em encontros que
visavam o debate sobre o currículo, métodos avaliativos, elaboração da supervisão escolar e
planos de atividades.
Junto à preocupação com o desenvolvimento das atividades ditas técnicas, as visitas de
supervisão pareciam também procurar perceber se a escola estava cumprindo as suas
propostas. Segundo livro Ata de Visitas, foi feita solicitação “[...] de uma ficha de
Expectativas da Escola de abril de 1978.”280 As visitas das I.R.E. tinham o objetivo de
verificar a existência de possíveis desvios da realização das atividades propostas. Na mesma
ata existe o pedido de elaboração de um Livro de Ocorrências Diárias, “[...] para facilitar a
preparação de Relatórios à I.R.E ao Supervisor.”281 As visitas da inspetora e da supervisora de
280
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ensino não objetivavam apenas o debate em torno do currículo escolar, mas também de todos
os assuntos que pudessem ser vistos como um problema tanto para a escola como para a
sociedade, a fim de que fossem controlados. Um sistema de vigilância e controle, tanto para
as propostas da LDB, como para possíveis desvios de conduta.
As reformulações curriculares para atender a LDB de 1971, principalmente as
realizadas pela Escola Ana Vanda Bassara, ocorreram de forma gradativa. Tais propostas
estavam envoltas na cultura escolar. Cultura essa que via como necessária a divisão de turmas
com base no sexo, e mantinha a preocupação em distinguir qual conhecimento seria
necessário para os/as estudantes.
Ainda em relação à Tabela 07, percebemos que o currículo adotado pela Escola Ana
Vanda Bassara em 1979, tinha pouca variação nas disciplinas voltadas à formação técnica.
Nesse momento, a disciplina chamada Educação para o Lar não constava mais no quadro de
disciplinas, e a disciplina de Técnicas Comerciais havia sido reformulada. Através destas
alterações, tanto as turmas femininas quanto as masculinas passariam a receber a mesma
instrução. No ano de 1980 foi feita a inclusão da disciplina chamada Indústria Caseira, em
compasso à criação da Lei nº. 6.660, de 18 de junho de 1979, discutida no capítulo anterior, e
que propunha que as escolas de todo país promovessem a manutenção da família e dos lugares
considerados próprios ao masculino e feminino, frente a mudanças visíveis nas relações de
gênero.
Mais uma vez o currículo da Escola Ana Vanda Bassara esteve sujeito a
reformulações. A criação da disciplina de Indústria Caseira atendia às propostas da lei, dando
uma validação científica para as questões relativas à família, casamento, vida pública,
privada, maternidade, dentre outras atividades organizadas em torno das relações de gênero.
A discussão sobre a família, um dos pontos de maior significação atribuídos pela lei,
parece ter sido abordado em diferentes momentos na Escola Ana Vanda Bassara. Entre elas,
em uma palestra conferida às alunas de uma turma da 6º série C, período da tarde, em 1980,
que abordava questões voltadas à família, sexo e sexualidade. Diante do relatório
datilografado e anexado ao livro de estágio realizado na instituição, a fala da estagiária,
direcionado às estudantes, dizia que:
“Sexo”
O assunto sexo continua provocando inibições ou servindo como tema de
piada para muitas pessoas, justamente pela falta de conhecimento e pela
deturpação da sexualidade, tão disseminada pelo meio de comunicação de
massa. Uma orientação errônea acarreta sério problema de formação do
adolescente como vocês, dentro dos e muitos figura o homossexualismo. O
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adolescente bem orientado jamais deixará de ser um ser em que possa
desenvolver-se plenamente como ser sexuado. Pois a sexualidade é
fundamental para o ser humano, uma força básica para desenvolver-se e
viver em plenitude. A reação dos pais a cerca das questões sobre sexo tanto
pode ser uma receptividade natural como uma ansiedade ou mesmo uma
negativa em tratar do assunto com os filhos. De qualquer forma os, adultos
ainda se sentem sufocados para falar sobre “sexo” e mesmo os que fazem do
assunto um tema de piada procurando demonstrar desenvoltura ficam
embaraçados com “certas” perguntas dos filhos adolescentes. Isso porque
estão desinformados a cerca do que reponder [sic]. Eles não têm culpa. Os
filhos não podem jamais condena-los; pois seus pais não tiveram
oportunidades e aberturas que eles estão tendo hoje. Pois para nos cristãos
podemos afirmar a teoria, de que fomos criados por Deus, e que Ele,
criou o 1º homem e a 1ª mulher. Desde então vem-se desenvolvendo no
mundo o processo da multiplicação do homem. O homem então carente de
afeto, carinho, amor, compreensão, sempre procura no sexo oposto tudo isso.
O homem normal sempre se interessa por uma mulher e vice-versa.
Vocês sendo meninas entendem perfeitamente sobre esta atração Q que se se
sente pelo sexo oposto. É fase das paixões: apaixonar-se pelos colegas,
pelo melhor amigo, pelo professor, etc. Vocês recebendo uma orientação
como comportar-se diante de uma situação assim, jamais haverá problemas
quanto a relação existente entre seres humanos de sexo oposto. Se o
contrário acontecer gerará uma sequencia de deformações tais como: o
Lesbianismo, a masturbação, (aqui foi explicado detalhadamente cada
uma das deformações), e como pode se evitar as mesmas. Portanto o
adolescente que não mostra interesse pelo sexo oposto não é normal, é
preciso alertar o cuidados especiais [sic] rapidamente. Portanto uma
educação sexual dada em clima de naturalidade como estamos fazendo agora
assegurará em vocês o desabrochar saudável e uma perfeita personalidade.282

O referido relato trata de uma atividade de estágio para atender a formação da
palestrante no curso de Pedagogia. A referida fala trata de concepções presentes na graduação
da palestrante feita na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Guarapuava – FAFIG.
Alicia Mariani da Silva, ao analisar o Serviço de Orientação Educacional (SOE) no
Colégio Estadual do Paraná, entre 1971-1975, identificou que suas propostas foram
elaboradas através de manuais da ESG, junto ao interesse em atender a LDB de 1971. Para a
autora, “[...] a indicação de um caminho (a orientação) oferecida pelo SOE extrapolava o
ambiente escolar ao querer que o aluno fosse conduzido às escolhas conscientes, em seus
estudos, amizades, postura e função na sociedade.”283
Não deixa de ser importante apontar nesse discurso a vontade de que as relações entre
as pessoas do sexo oposto deveriam ser um destino e encaradas como naturais, onde sexo e
sexualidade são vistos como correspondentes a mesma definição. Conforme Louro, “[...] as
282
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possibilidades da sexualidade – das formas de expressar os desejos e prazeres – também são
sempre socialmente estabelecidos e codificadas.”284 Através de tal percepção sobre sexo e
sexualidade, a escola propunha estabelecer normas e reforçar a suposição de uma sexualidade
vista como normal entre os sexos opostos. Aqueles/as que quisessem ou tivessem o interesse
em relacionar-se com as pessoas do mesmo sexo, seriam desviantes, e estariam sendo
contrárias à natureza. Segundo Louro, “[...] na escola, pela afirmação ou pelo silenciamento,
nos espaços reconhecidos e públicos ou nos cantos escondidos e privados, é exercida uma
pedagogia da sexualidade, legitimando determinadas identidades e práticas sexuais,
reprimindo e marginalizando outras”285 Ou ainda, como nos indica Danilo Araújo de Oliveira,
“[...] a escolarização dos corpos ainda passa pela negação do desejo e das diversas
representações que o corpo pode exercer.”286
Mediante nossas observações nesta pesquisa, podemos afirmar que sexo e sexualidade,
chegaram de forma mais intensa nas escolas do Brasil no século XX. Não como forma de
silenciar, calar e reprimir, mas como Foucault nos indica:

[...] cumpre falar do sexo como de uma coisa que não se deve simplesmente
condenar ou tolerar mas gerir, inserir em sistemas de utilidade, regular para
o bem de todos, fazer funcionar segundo um padrão ótimo. O sexo não se
julga apenas, administra-se.287

Reiteramos as colocações do autor, ao percebemos que a escola, além de realizar a fala
para as estudantes, propunha ainda que dessem continuidade sobre as discussões, falando
sobre o assunto em casa. Como nos lembra Foucault, “[...] que não seja ordenada em função
da demarcação entre o lícito e o ilícito”288, mas sim, que seja regulado, praticado e não
afastado e tratado como piada. Questões estas que o relatório da estagiária deixa explícito: a
escola como espaço autorizado a falar, pronunciar, não reprimir. Saber sobre sexo e regularse, não se afastar dele. A família, em meio a essas discussões, aparece como
instrumentalizadora, para regular o sexo e sexualidade dos/as estudantes. Conforme Arend, a
família passou por uma nova ressignificação, onde a instituição de direitos sociais contribui
para a reorganização familiar que passou a ser composta por laços consanguíneos e de
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afetividade entre marido, esposa e filhos/as. Foi atribuída a família o dever de zelar pelos/as
filhos/as.289
A deturpação disseminada pela mídia, mencionada no relatório da estagiária, ao
mesmo tempo se refere a manifestações em defesa de liberdade sexual e a incômoda presença
do Movimento Feminista da época, o que nos leva a refletir sobre o que Foucault chama de
“sexualidades múltiplas, fragmentárias e móveis.”290 A sociedade fala sobre sexo e
sexualidade em diferentes espaços, de diferentes formas, não as reprime, apenas indica como
os sujeitos nessa vontade de saber sobre, devem internalizar, regular sua sexualidade, seus
prazeres nas razões de ser. A escola em questão está permeada por essas sexualidades, tanto
na distribuição das salas, na divisão dos banheiros, no currículo, nas relações entre os/as
estudantes, professores/as e funcionários/as: “[...] não fixa fronteiras para a sexualidade,
provoca suas diversas formas, seguindo-as através de linhas de penetração infinitas.”291
E é por esse corpo ser maleável, corrigível, manipulável, sujeito a transformações que
a palestra proferida às alunas da 6ª série propunha uma normatização do sexo e sexualidade,
que uma vez não cumpridos, traria às estudantes perigosos caminhos. Segundo Louro, “[...]
quem é marcado como diferente, como currículos e outras instâncias pedagógicas representam
os sujeitos, que possibilidades, destinos e restrições a sociedade lhes atribui.”292
Como uma forma de orientar as meninas a seguirem uma sexualidade vista como
normal, e ainda, de que esta sexualidade desenvolver-se-ia naturalmente em busca do sexo
oposto, a intenção da fala direcionada a elas era regular, construir normas em um corpo
perigoso, posto que sujeito a mudanças. Assim, ao acusarem a homossexualidade e a
masturbação como maléfica, desviante e anormal, buscam impor valores aos corpos e
atitudes. Conforme Ilze Zirbel, essa busca incessante em normatizar os corpos e sexualidade
ocorreu como resposta dos movimentos contestatórios realizados nas décadas anteriores, entre
eles os movimentos feministas e de mulheres, e ainda a contracultura também desenvolvida
no Brasil, e que entre suas pautas questionavam uma norma familiar burguesa. 293 Para Rachel
D´amico Nardelli, junto ao movimento negro, esses grupos “lutavam para a politização da
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questão homossexual.”294 Logo, tais ações contribuíram para o desenvolvimento do
movimento homossexual brasileiro, o qual fez também com que fossem ampliadas as
discussões contrárias à homossexualidade.
O sexo apresentado às alunas era algo a ser feito para a “multiplicação do homem”, ou
seja, quando praticado, não deveria ser realizado por prazer, mas em atender aos interesses em
ampliar a família com filhos/as. Pontos estes que eram reforçados ainda através do
criacionismo e a composição familiar pautada na Igreja Católica, a posicionamentos da ESG,
patriarcado, dentre outras instituições e lugares que buscavam instituir a família nuclear como
norma. Reproduzindo também a ideia de que a mulher complementaria o homem e vice-versa,
nas mais diversas situações cotidianas. Como nos indica Teixeira, “[...] homens e mulheres
são diferenciados, identificados como complementares anatômico e fisiologicamente,
alocados em espaços e papéis sociais distintos, padronizados segundo suas maneiras de
relacionarem entre si.”295
A fala atribuída às estudantes da 6ª série representa apenas uma das várias pedagogias
da sexualidade existentes na Escola Ana Vanda Bassara, tendo em vista a organização das
turmas e distribuição etária, também corresponde a uma educação para a sexualidade. Ao
falarem sobre sexo e sexualidade, se legitima e constrói a normatividade impostas sobre estas
pedagogias. O cuidado em separar as turmas por gênero, quando ingressantes na 5ª série, a
partir dos 11 anos, nos indica que a partir dessa idade os corpos deveriam ser preparados,
selecionados, divididos e corrigidos para a organização de uma sociedade pautada na
heteronormatividade. A Escola Ana Vanda Bassara, através de organização curricular e
demais pedagogias, vinha cumprindo essa função, agindo nos corpos dos/as estudantes e (re)
significando seus comportamentos, gestos e atitudes, na medida em que recebiam tais
ensinamentos.
Dessa forma, entre 1971-1983, a equipe da Escola Ana Vanda Bassara, buscou fazer
com que as práticas desenvolvidas na instituição estivessem adaptadas à LDB de 1971.
Identificamos que o currículo elaborado em 1980 foi o que mais se aproximou das propostas
da LDB de 1971 e das conquistas obtidas pelas mulheres ao longo do século XX. Ainda
conforme a Tabela 07, as disciplinas ofertadas em 1980 já estavam sendo ministradas há 4
anos letivos, o que demonstra que pelo menos uma geração de estudantes havia completado
essa formação curricular, disponibilizada pela escola.
294

NARDELLI, Rachel D´amarco. Sobre o direito de ser normal: Identidades normalizadas e a construção das
políticas públicas de saúde para gays e lésbicas na cidade de São Paulo. Dissertação (152 fls) Mestrado em
Ciências Sociais. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Pinto – USP, Marília, 2013. p. 26.
295
TEIXEIRA, op. cit., p. 48.

117

Conforme documento fornecido pela Escola Ana Vanda Bassara, denominado, “Grade
curricular ensino de 1º grau”:

Figura 01: Grade curricular da Escola Ana Vanda Bassara, (1980-1983)
Acervo: Arquivo Colégio Estadual Ana Vanda Bassara. Pasta n° 05, armário 04, prateleira 01.

O documento em destaque é uma reprodução da grade curricular do ano letivo de
1981. Reiteramos que após os vários encontros e mudanças provocadas para atender a LDB
de 1971, e demais regulamentos relativos à educação escolar durante a década de 1970, o
referido currículo foi elaborado para atender o ano de 1980 e levado a cabo pela instituição
durante os próximos anos.
Mantendo a divisão estipulada pela lei, e ainda, seguindo uma composição hierárquica
entre o que deveria ser ministrado, a figura 01 nos indica como a Escola Ana Vanda buscou
atender a LDB de 1971. Conforme a organização: o núcleo comum, três subgrupos com as
referidas matérias. “Comunicação e expressão, com os conteúdos de Língua portuguesa,
Educação Artísticas e Educação Física, Estudos Sociais, com os conteúdos de História,
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Geografia, O.S.P.B, Educação Moral e Cívica e Ensino Religioso, e no grupo Ciências,
Matemática, Ciência físicas e Biológicas e Programas de Saúde.”296
Destacamos que Língua Portuguesa aparece como a disciplina com a maior quantidade
de carga horária semanal, em toda a grade do ensino entre 5ª e 8ª séries; depois dela a
disciplina de Matemática; e, em terceiro, Educação Física, com três aulas para o diurno e duas
para o noturno. As demais disciplinas aparecem em seus núcleos com uma carga horária
menor. Como por exemplo, o grupo chamado de Estudos Sociais, composto por cinco
disciplinas. A carga horária total do grupo é de cinco aulas, o que fazia com que fossem
ministradas no máximo uma aula por semana de cada disciplina componente do grupo.
Conforme debate do primeiro capítulo, tais disciplinas sofreram intervenções do governo
militar e/ou foram elaboradas em meio à ditadura, e tinham todas elas como base as
concepções voltadas ao patriotismo e organização da sociedade brasileira.
Como componentes da parte diversificada, destinada principalmente para a formação
para o trabalho, o subgrupo, “Comunicação e expressão, ofertava a disciplina de língua
estrangeira moderna (inglês); e, no grupo Iniciação para o Trabalho existiam outros três
subgrupos, sendo eles: Iniciação às Técnicas Agrícolas, com a disciplina de Fundamentos de
Horticultura e Floricultura Preparo do Solo plantio e Colheita; no grupo Iniciação às Técnicas
Industriais, as disciplinas de Couro, Madeira e Eletricidade, e, Indústria Caseira; e, por fim,
no grupo Iniciação às Técnicas de Comércio e Serviços as disciplinas de Comércio: noções,
Agentes, Documentos, Equipamentos e Desenho Técnico.”297
As disciplinas específicas para a formação profissional, ao mesmo tempo em que
procuravam acompanhar a propagada modernização, com disciplinas voltadas à formação em
áreas de atuação do meio urbano, também mantinham o foco em atividades voltadas à
agricultura, uma das maiores marcas de um Paraná, ainda em processo de industrialização. Na
cidade de Guarapuava em geral, e em específico os bairros próximos da escola, até a década
de 1960, possuíam vestígios das atividades agrícolas, quer seja pela presença de pequenas
propriedades rurais, ou até mesmo áreas mais extensas que empregavam uma agricultura
mecanizada. A disciplina que nos interessa mais de perto, Indústria Caseira, tinha uma aula
semanal nas turmas das 6ª, 7ª e 8ª séries do diurno. E, duas aulas semanais para a 7ª série e
uma para a 8ª série do período noturno.
Com o interesse em evidenciar as relações de gênero presentes no currículo.
Destacamos a segunda parte do currículo denominada de “parte diversificada”. Como informa
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a LDB de 1971, as disciplinas que passariam a compor a formação voltada para a Iniciação
para o Trabalho, deveriam ser realizadas a partir das necessidades locais. Mesmo com um
forte discurso de urbanização e modernização, permeando a cidade como um todo, a Escola
Ana Vanda, através do grupo: “Iniciação as Técnicas Agrícolas”, propunha atividades
voltadas ao trabalho do campo.
Ainda em relação à formulação do currículo, o Estado do Paraná, por intermédio do
Estatuto da Associação de Pais e Professores A.P.P., definia as competências da comissão de
turma, como sendo: “[...] acompanhar o desenvolvimento do currículo escolar, e sugerir a
autoridade competente, conforme o caso, providência que julguem necessárias ou
aconselháveis para corrigi-las de falhas ou deficiência porventura identificadas.”298 Essa
determinação previa a participação dos/as estudantes na elaboração curricular. No entanto,
não existem registros que informem essa participação de forma efetiva. As decisões sobre o
que a escola iria ofertar restringiram-se apenas as escolhas proferidas pela I.R.E., durante as
visitas de acompanhamento pedagógico e reformulação curricular, e aos educadores/as.
Por se tratar apenas de uma iniciação ao trabalho, as disciplinas de formação técnica
possuíam carga horária menor em comparação com o núcleo comum. De qualquer forma,
condiz às intenções da LDB de 1971, em que parte diversificada do ensino fundamental teria
apenas como objetivo despertar o interesse pelas profissões. Essas disciplinas não eram
voltadas a formação e qualificação propriamente ditas, mas eram postas como um
desenvolvimento inicial à formação técnica. No Livro Ata de Exames de 1976, foi registrado
durante conselho de classe que: “[...] não foram reprovados nenhum aluno, pois em iniciação
para o trabalho não há reprovação.”299 Isso nos indica que a disciplina vinha sendo
desenvolvida com o propósito de desenvolver a aptidão dos/as estudantes, pois a formação
específica dar-se-ia no 2º grau. Porém, no mesmo livro é possível identificar que os/as
estudantes ficavam em exame caso não atingissem rendimento satisfatório, mesmo estando
com a aprovação já garantida. Destacamos ainda que na educação escolar, ofertada no Bairro
Santana, e posteriormente no núcleo Pérola do Oeste com a Escola Ana Vanda, mesmo que as
propostas da LDB de 1971 não buscassem distinguir a educação com base no gênero, a
instituição ainda ofertou um ensino sexista, principalmente a partir de 1979, quando foram
intensificados os debates sobre qual currículo deveria ser seguido.
Mesmo que a LDB de 1971 tenha apresentado a obrigatoriedade do ensino até os 14
anos, o que de certo modo levou muito mais estudantes do sexo feminino para a sala de aula,
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muitas práticas curriculares ainda precisavam ser rompidas para possibilitar uma educação
voltada à igualdade de gênero. O que viria a refletir também na continuidade da formação
destas estudantes, seja no ensino técnico ou superior.
Sapelli afirma que, no Paraná, nesse período, existia uma enorme carência dessa
formação no Estado e “[...] as habilitações mais ofertadas no Paraná foram Contabilidade e
Magistério”.300 A Escola Ana Vanda Bassara possuía apenas o ensino fundamental de 5ª a 8ª
séries. Logo a formação técnica fornecida pela instituição não garantiria uma qualificação
quanto técnico/a, mas sim, uma aproximação dos/as estudantes com áreas que poderiam ser
seguidas em escolas com o 2º Grau.
As observações deste capítulo nos permitem afirmar que a modernização realizada em
Guarapuava, principalmente na década de 1970, provocou transformações em vários setores,
muitas vezes vistos como imutáveis. A dinâmica pautada pela urbanização e a intensificação
de um mercado consumidor, além de romperem com o antigo, introduzindo na cidade um
novo modo de viver, abriram oportunidades para que muitas mulheres ocupassem diferentes
espaços na sociedade. Com uma divisão bastante conservadora, a conquista desses espaços
não solucionou outros problemas relativos às desigualdades de gênero. Pois, a educação
escolar, uma das maiores formas de fazer com que as mulheres garantissem uma educação
igualitária, desde a infância até a fase adulta, foi interpretada de diferentes maneiras. Ao
organizar tanto o currículo como outras práticas pedagógicas, a Escola Ana Vanda Bassara
contribuiu para marcar as fronteiras do corpo e gênero, e com base nessas distinções, onde
que esses corpos/gênero poderiam circular e fazer. Seja na escola, casa e/ou trabalho, a
interpretação feita pela equipe da Escola Ana Vanda Bassara carregava, no início da década
de 1980, uma concepção conservadora para atender a suposta modernidade que se avizinhava.
No terceiro capítulo, a partir de um caderno da disciplina de Indústria Caseira,
manuscrito por uma estudante em 1982, analisamos como as atividades, textos e imagens que
compunham o conteúdo ministrado na referida disciplina, demarcavam a desigualdade de
gênero. Além disso, através de entrevistas realizadas com a estudante, buscamos investigar se
a educação recebida na Escola Ana Vanda Bassara, principalmente na disciplina de Indústria
Caseira, influenciou – ou não – na formação de subjetividades da estudante.
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Capítulo III
Da escola para a indústria: um projeto de gênero em meu caderno

No capítulo anterior observamos como as propostas da Lei de Diretrizes Bases da
Educação 5.692/71 foram ressignificadas e interpretadas pela equipe de educadores/as da
Escola Ana Vanda Bassara, a partir da construção de um novo currículo escolar.
Identificamos, também, como diferentes pedagogias desenvolvidas na instituição pautaram-se
nas diferenças e hierarquias das relações de gênero. Além disso, nossa investigação consistiu
em perceber como o processo de modernização, levado a cabo em todo o território nacional e
gatilho do desenvolvimento da LDB, atingiu a cidade de Guarapuava durante a década de
1970. Tais fatores que contribuíram para modificar as relações de gênero existentes em
diversos setores da sociedade, entre eles o trabalho e educação.
O objetivo deste capítulo é analisar um caderno da disciplina de Indústria Caseira,
escrito por uma estudante de 15 anos, matriculada na 7ª série, no ano de 1982, na Escola Ana
Vanda Bassara. O interesse é perceber como a estudante transcreveu as atividades, imagens e
textos em seu caderno, de modo a compreender como os ensinamentos da disciplina
buscavam reforçar as hierarquias e distinções de gênero, através da elaboração de um ideal de
mulher. Preocupamos-nos com as possíveis ressignificações elaboradas pela estudante sobre
os conteúdos apresentados na referida disciplina. Além disso, buscamos compreender as
percepções da estudante sobre a disciplina e, para isso, realizamos duas entrevistas: uma em
maio de 2015 e outra em março de 2016.
O capítulo está dividido em duas partes: na primeira, por intermédio do caderno de
Indústria Caseira, buscamos observar como as atividades, enunciados, imagens, traduzidas
pela estudante, apresentam a forma idealizada pela escola em fazer-se mulher, em fins da
década de 1970 e início de 1980. Buscamos compreender como tais propostas educativas
estavam voltadas a ensinar como as mulheres deveriam namorar, casar, trabalhar, vestir-se,
contribuindo para a marcação e redefinição de gênero, em um contexto histórico marcado por
discursos de modernização. Na segunda parte, com interesse em perceber a subjetivação do
sujeito, nossa investigação consiste na análise das entrevistas concedidas por Liza, passados
34 anos da produção do caderno.
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3.1 Modernizando esposas, mães e donas de casa: a ressignificação do “ser mulher” em
um espaço doméstico.

No ano de 2012, enquanto realizava um debate sobre desigualdade de gênero nas
relações de trabalho, uma estudante da 2ª série do ensino médio afirmou que sua mãe
guardava um caderno da época em que ela estudava, e o mesmo continha escritos sobre o
assunto que discutíamos em sala. Com interesse em saber mais sobre esse material, pedi a
estudante que o trouxesse para a escola, se fosse possível. Ao folheá-lo, logo nas primeiras
páginas percebi que se tratava do conteúdo de uma disciplina que fora estruturada a partir de
diferenças de gênero. Com o intuito de fazer uma observação mais atenta, solicitei o
empréstimo do documento para uma leitura mais apurada. Posteriormente, interessado em
desenvolver uma pesquisa sobre o assunto, procurei a responsável pela produção do
manuscrito, para conversarmos sobre a educação do período e, ainda, autorizar a utilização de
seu caderno para pesquisa.
Como destacamos na introdução, para manter o anonimato da pessoa que integra nossa
investigação, utilizamos o nome fictício de Liza, para nos referirmos à estudante. Atualmente
Liza tem 49 anos, mora em Guarapuava, é casada há 25 anos, mãe de três filhas, trabalha
como funcionária pública do Estado do Paraná, no setor administrativo.
No ano de 1982, período em que manuscreveu o caderno aqui analisado, Liza tinha 15
anos de idade. Filha de pequenos agricultores, descendentes de poloneses e moradores/as na
zona rural do município de Guarapuava, segundo Liza, devido às condições econômicas da
família e a ausência de escolas com ensino fundamental de 5ª a 8ª séries, em 1979 passou a
morar com uma tia, em Guarapuava, aos 12 anos de idade. Liza narra sua trajetória de vida de
forma resumida: era responsável pelos afazeres domésticos na casa da tia, trabalhava meio
período na casa de outra família, como babá e/ou doméstica e no restante do dia frequentava a
escola. Ao concluir o ensino fundamental, em 1985, foi para São Paulo junto com uma família
que já trabalhara na cidade. Após cinco anos morando fora de Guarapuava, retornou à cidade
e passou a trabalhar em uma imobiliária como auxiliar administrativo, período em que deu
continuidade aos estudos, concluindo o ensino médio supletivo no período noturno, e
casando-se aos 24 anos.
Conforme analisamos no capítulo anterior, o currículo elaborado pela Escola Ana
Vanda Bassara, que deveria ser cumprido a partir do ano de 1980, propunha que as disciplinas
técnicas teriam de uma a duas aulas por semana, conforme a série e a formação. A disciplina
de Indústria Caseira seria ofertada com uma aula semanal, para as turmas de 6ª, 7ª e 8ª séries.
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Entretanto, ao identificarmos em documentos expedidos na secretaria da escola, entre eles,
uma listagem denominada “Desdobramento de Turmas”,301 e, na relação de aulas a serem
ministradas pelos/as respectivos/as professores/as, todas as disciplinas técnicas tinham duas
aulas semanais, inclusive a de Indústria Caseira, distribuída para duas professoras, integrando
no currículo 80 horas anuais de formação para o lar.302 Conforme a listagem de turmas e a
quantidade de aulas, a referida disciplina era obrigatória para as turmas masculinas e
femininas. Ao buscarmos compreender como da Escola Ana Vanda Bassara reorganizou seu
currículo para atender a LDB de 1971, e a Lei nº. 6.606, destacamos que todos/as os/as
estudantes deveriam passar pela formação de Indústria Caseira. Como a disciplina buscava
uma formação específica com base na divisão de turmas masculinas e femininas. Nossa
investigação consiste em analisar os indícios da disciplina, deixados no caderno da estudante
de uma das turmas femininas.
Um caderno pequeno, brochura, capa flexível e 48 folhas, onde Liza registrou os
conteúdos, escreveu suas tarefas, fez suas colagens, dentre outras atividades que integraram a
disciplina de Indústria Caseira, encapado com papel de presente marrom e identificado com o
nome da disciplina escrito em caneta vermelha, foram as primeiras marcações feitas por Liza.
Logo na primeira página, uma típica abertura de caderno com data de 23 de março de 1982. A
palavra “abertura” em caixa alta, logo abaixo, com a nota de 80,5; em seguida, a colagem de
uma rosa vermelha e alguns traços feitos a lápis colorido. Esse é o caderno que Liza registrou
parte de sua vida escolar de 1982.
Após estes primeiros registros e uma página com identificação da estudante, turma,
professora e matéria, Liza iniciou os conteúdos da disciplina. Escrito em caneta azul, com
títulos e subtítulos em vermelho, os conteúdos da disciplina estavam divididos basicamente
em duas partes. Na primeira, “Administração do lar”, visava planejar a construção da
residência; preparar para o noivado e casamento; apresenta informações sobre os cerimoniais
(casamento religioso e civil); objetos necessários para um enxoval, tais como utensílios de
cozinha, cama, mesa, banho e roupas individuais. Na segunda parte, dicas de como ter o
equilíbrio financeiro; como se vestir; informações sobre diferentes tipos de tecidos, reparos e
como remover possíveis manchas das roupas; dicas de beleza e algumas atividades com
colagens e exercícios que visavam retomar os conteúdos estudados.
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Com a marca do visto dado pela professora, em data de 16 de abril de 1982, Liza
escreveu em seu caderno:

Administração do lar.
1ª parte
Administrar é planejar, dirigir e conhecer uso dos recursos materiais e
humanos para se alcançar [sic] os objetivos familiares que são os seguintes:
conforto/saúde/educação/satisfação. A administração do lar compete [o]
casal, a mulher possui atribuições [e] dona de casa e o homem [e] o chefe de
familia [sic].
Habitação
Habitação: é a casa de residência familiar.
Construção da minha casa
Como devo proceder para construir a minha casa! Quando a minha casa vai
ser construída naturalmente ocerá [sic] em arquitetura brasileira adaptada
com nosso clima dos nossos costumes e tradições.
Para que ela possa ser construída existem normas e preceitos técnicos que eu
devo observar.
a)
Local: o terreno dever ser plano, distânte [sic] de águas paradas, longe
de fábricas que fazem ruídos desprendem fumaças ou gases tóxicos.
O local que possui meios de transporte e comunicação.
b)
Compra de material, para compra do material deve observar os
requisitos legais que são: os mais adequado [sic] e o mais barato.
c)
Construção do prédio: o prédio deve ser construido [sic] de maneira a
receber o por do sol.
d)
Planta: para a confecção da planta devo encarregar um engenheiro
arquiteto ou construtor de muita confiança.
e)
As instalações: devemos ter cuidado nas instalações como tomadas
telefones chave de luz. As quais devem ser imbutidas [sic] antes do
acabamento.
f)
Acabamento: a divisão interna de armários imbutidos [sic] lugar para
a geladeira pias etc. deve ficar [a]cargo da mulher, para que o ambiente
(deve ficar oco) alem [sic] de apresentável [sic] traga conforto.
g)
Escolha das cores, é muito importante escolha de cores pois elas
exercem enorme flencia psiquisma [sic] das pessoas.
h)
Higiene e ordem em geral: Não deva admitir a desordem com maus
hábitos e objetos fora do lugar pois isto se reflete na psicologia dos
moradores na casa e principalmente na infantil.303

As primeiras anotações apresentam o reforço da ideia, já naturalizada, de que as
mulheres são as responsáveis pelas atividades domésticas, direcionando-as como donas de
casa, e os homens como os provedores do lar e chefes da família. O conteúdo citado atesta
para um saber legitimado que distinguia os espaços de homens e mulheres. Uma divisão de
tarefas a serem cumpridas, que tinha como objetivo e ao mesmo tempo função, de completarse ao gênero a que pertence, e posteriormente realizar-se como e na família. Ao apresentar as
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mulheres como donas de casa, tais registros reproduzem delimitações de gênero construídas
ao longo da história, e que foram questionadas, principalmente, no século XX.
Estes registros correspondem a interesses educacionais proferidos no início da década
de 1980. Ao compararmos os dados fornecidos pelo IBGE sobre ocupação de homens e
mulheres no Brasil, das 44.695.358 mulheres em 1982, 27% eram consideradas
economicamente ativas.304 Índices bastante significativos que contrapõem as propostas
escolares, principalmente a da disciplina de Indústria Caseira.
As mulheres já eram parte significativa no mercado de trabalho formal e informal.
Conforme Giulani, a década de 1970 e principalmente o início de 1980, foram decisivas para
a atuação, liderança e busca por melhores condições de trabalho das mulheres em diferentes
setores laborais, no Brasil. Marcadas pela desigualdade histórica e os problemas gerados pelo
chamado milagre econômico, muitas mulheres, sindicalizadas ou não, reivindicavam salários
iguais, creches e se posicionavam contra a discriminação sexual. Como nos indica a autora,
“[...] tanto as trabalhadoras urbanas como as rurais introduzem em sua participação política
temas de reflexão no qual o cotidiano doméstico e do trabalho são ponto de partida para rever
a divisão sexual no trabalho e a relação de poder na representação sindical.”305
A formação desejada pela disciplina de Indústria Caseira ia de encontro com o que
estava acontecendo na sociedade. Mulheres já ocupavam diferentes cargos, trabalhando nos
mais diversos setores. A atividade de administrar um lar, apresentada pela disciplina, por mais
que visasse à participação dos homens e das mulheres, suas informações são endereçadas de
304
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maneira diferente para os cônjuges. Importante apontar que os enunciados propunham uma
administração a ser realizada pela família. Mesmo com o explícito reforço do gênero, os
manuscritos nos indicam que a família estava sendo reformulada. As tarefas a serem
cumpridas pelo casal deviam buscar a satisfação de ambos, o que seria alcançado através de
bens materiais e imateriais, com a participação ativa das mulheres nas decisões referentes à
construção do lar, por exemplo.
Se nos períodos anteriores a educação para as crianças, compreendidas como futuras
mulheres, baseavam-se na formação para serem mães e donas de casa aperfeiçoando-se em
crochês, tricôs, costuras e cuidados de saúde, presente na disciplina de Economia Doméstica
pautadas em atenções de puericultura306, a LDB de 1971, através da formação técnica,
proporcionou uma redefinição das atividades das quais as mulheres poderiam ocupar-se,
mesmo que em casa. Diante dos manuscritos do caderno, observamos que as mulheres
deveriam ser participantes ativas no planejamento da residência. A escolha de cores, definição
dos cômodos, adequação dos espaços, acabamento e cuidados de higiene, mesmo que apregoe
atividades específicas divididas entre o casal, demonstra um princípio de complementaridade,
uma relação de interdependência entre ambos, para organizar a família que também estava em
construção. O ensinamento escolar apregoava uma concepção de família a partir das
demarcações de gênero, mas homens e mulheres, urbanos e modernos, deveriam agir de
forma racional, otimizar tempo, espaço, aproveitar melhor o dinheiro e demais atividades,
para constituir a união conjugal. A associação entre casa e indústria, atribui à casa a valor de
um espaço produtivo, um local onde o casal deve administrar o lar para melhor produzir. Uma
concepção de família tradicional, mas ao mesmo tempo com traços urbanos, que passava a ser
projetada pela escola. Mesmo que ainda arraigada nas distinções de gênero, a instituição vinha
promovendo uma educação correspondente a uma cidade em transformação, e, que visava
redimensionar o que essas estudantes deveriam fazer quando fossem casar-se. As atividades
correspondentes ao lar, por anos direcionadas às mulheres, também foram reorganizadas.
Conforme os manuscritos de Liza,
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Planejamento das atividades do lar.
As tarefas existentes no lar são inúmeras errotineiras [sic] os cuidados com a
casa, a alimentação, o vestuário, etc. São muito cansativos, Daí se planejar
estas tarefas de maneira, a torna-las agradáveis e execultadas [sic] em
momentos exatos. Todos os membros da familia [sic] devem participar da
execução destas atividades não sobre carregando [sic] mãe ou a
empregada.307

Um diferencial importante passou a integrar os ensinamentos para o lar: a ideia de que
todos/as deveriam participar das atividades domésticas. Durante a década de 1950, intensos
discursos foram proferidos para que as mulheres fossem belas, recatadas e do lar.308 A Escola
Ana Vanda Bassara, por intermédio da disciplina de Indústria Caseira, ainda não havia
rompido com todas estas atribuições, mas no que se refere às atividades de casa, que por anos
foram atribuídas apenas às mulheres, ganham um novo direcionamento, integrando marido,
esposa e filhos/as.309 Em meio aos discursos de modernidade, as mulheres da Indústria Caseira
que tivessem empregadas domésticas, seriam administradoras do lar de modo a produzir e
gerir as atividades feitas por outras mulheres. Suely Kofes nos apresenta importantes
reflexões sobre o trabalho doméstico e a relação entre empregadas e as patroas. Segundo a
autora, esse trabalho também é recodificado. Produzem atributos e significados que são
redimensionados por relações familiares e de gênero, etnia e condição social. Ou seja, em
meio a tantas relações hierárquicas, quando se trata de mulheres serem empregadas de outras
mulheres, as condições sociais agem como marcações que delimitam as desigualdades.310
Outra questão bastante pertinente presente nos registros da estudante, corresponde às
indicações necessárias à construção de uma residência. Como nos indica Tembil, em se
tratando de Guarapuava, a década de 1970 pode ser vista como “[...] a década da picareta”. 311
Período em que antigos casarões foram derrubados e deram espaço a lojas, supermercados,
calçadões, novos estilos arquitetônicos e demais itens que representavam o progresso da
cidade, e ampliaram-se ainda mais na década de 1980. Destacamos que estas mudanças
também alteraram as relações conjugais. Conforme Elizabeth Bortolaia Silva, as
307
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transformações tecnológicas também influenciaram as relações familiares. Para a autora, “[...]
a modernização das cidades com a expansão da infraestrutura de serviços básicos
acompanhou a modernização da família.”312 Nesse contexto a família moderna deveria
construir sua casa para atender um padrão moderno, e ao mesmo tempo buscar consumir
produtos novos. Uma sociedade em modernização, tais como meios de transporte, linhas
telefônicas, instalações elétricas, asfaltamento, saneamento básico, e trabalhos especializados,
como o do engenheiro ou arquiteto.
As figuras abaixo (figuras 02, 03, 04 e 05) contêm os itens elencados na listagem
correspondente à produção do enxoval de casamento.

Figura 02: Peças do enxoval. Caderno de Indústria Caseira, 1982, p. 16-17.
Acervo pessoal da entrevistada.
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Figura 03: Material de limpeza e roupa individual. Caderno de Indústria Caseira, 1982, p. 18-19.
Acervo pessoal da entrevistada.

Figura 04: Lista de utensílios para copa e cozinha. (a) Caderno de Indústria Caseira, 1982, p. 20-21.
Acervo pessoal da entrevistada.
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Figura 05: Lista de utensílios para copa e cozinha (b). Caderno de Indústria Caseira, 1982, p. 22-23.
Acervo pessoal da entrevistada.

Na listagem, o contraste entre utensílios que já eram utilizados no cotidiano, tais como
caldeirões para fabricação caseira de doces, e novos produtos recém-produzidos no Brasil,
como o batedor de ovos elétrico, peneireiras e demais utensílios feitos à base de plástico, que
passaram a ser inseridos, gradativamente, para o consumo das pessoas.
Liza registra o tipo de quarto, a cozinha, e algumas peças de roupa que era necessário
possuir para poder se casar. Como nos lembra Mello e Novais, o Brasil, principalmente nas
décadas de 1960 e 1970, em busca tanto do desenvolvimento econômico como de um ideal
urbano pautado na modernidade, apresentou uma aceleração na industrialização que alterou a
vida pública e privada das pessoas. Como sinônimo de progresso, investiu-se nos mais
diversos setores. Mesmo que não tenha sido acompanhado de forma igual por todas as
pessoas, ser moderno era integrar a cultura urbana individualista, consumir produtos
industrializados, sejam eles, alimentos, vestuário, utensílios domésticos, dentre outros, que
contribuíam para marcar uma fronteira entre o novo e o antigo. 313 Como nos indica Anna
Cristina Figueiredo, “[...] estes bens eram oferecidos a homens e mulheres igualmente
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“modernos”, afinados com os “novos tempos” e vivendo em perfeita consonância com o
progresso.”314
No que se refere à alimentação, a extensa lista de Liza (Figuras 04 e 05) aponta que os
alimentos deveriam ser preparados em casa. A vasta exigência de panelas, facas e tigelas
específicas, indicam que a cozinha deveria ser um lugar produtivo. Ainda com pouca inserção
de equipamentos modernos, como um batedor de ovos elétrico e alguns objetos de plástico, a
geladeira era ainda o objeto de maior investimento e símbolo de modernidade da época.
Os objetos elencados também nos fornecem subsídios para compreender como a
disciplina buscava planejar o cotidiano da vida familiar. As atividades domésticas,
principalmente as ligadas à cozinha, correspondem a uma prática onde são mantidos os laços
sociais do grupo. São práticas produtivas e de consumo.
Quando Liza registra em seu caderno, “moça: cabe a ela cuidar do enxoval,” 315 e são
apresentadas às estudantes a listagem de utensílios necessários, atribui-se também a elas a
importância em manusear e utilizar tais objetos. Estes que contribuem para as marcações de
gênero. Uma forma de reforçar o lugar das mulheres nas relações familiares. Segundo Mary
Del Priori, “[...] o sistema social capitalista fez da família o lugar privilegiado da produção da
existência.”316 Como uma produção de existência, se reforça a ideia de que cabia às mulheres
as atividades de cozinhar. Na escola, a formação de Liza ora valorizava o conhecimento, saber
e produção das mulheres, ora reforçava as atividades e marcava diferenças entre homens e
mulheres. Em contraponto à ideia de que a casa é unicamente um espaço privado, Certeau,
afirma que nela circulam diferentes pessoas. Conforme o autor, a casa é um refúgio e proteção
ao corpo, mas também recebe visitas, circulam pessoas.317 Para Luce Giard, ao tratar das
relações do lar e a alimentação, destaca que, “[...] os hábitos alimentares constituem um
domínio em que a tradição e a inovação têm a mesma importância, em que o passado e o
presente se entrelaçam para satisfazer a necessidade do momento.”318 Desta maneira, a
listagem de utensílios registrados por Liza representam um contraste entre o velho e o novo,
mas que ambos visam ao mesmo fim, a produção.
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A atenção atribuída aos objetos destinados a uso no banheiro e quarto, além de
corresponder aos interesses em construir um enxoval, dizem como devem ser estabelecidas as
relações com o próprio corpo. Objetos para a limpeza do corpo, como as toalhas, roupas de
cama, cobertores e toalhas para a mesa, correspondem aos cuidados de um corpo que precisa
ser higienizado, coberto, alimentado e descansado. Desta maneira, a listagem do enxoval é
desenvolvida em meio às atividades corporais. Tais atenções não são apenas para os corpos
dos cônjuges, mas sim para hóspedes e empregada. As anotações deixam explícito que as
mulheres administradoras, idealizadas pela disciplina de Indústria Caseira, deveriam ter uma
pessoa (mulher) à disposição para contribuir com as atividades da casa.
O corpo passa por mudanças. O contexto histórico, a cultura, as relações sociais e de
conflito é que fazem com que o corpo passe a existir, trocar gestos, compartilhar informações,
experiências, comunicar-se. No que corresponde ao enxoval, são itens que marcam/definem e
modelizam os corpos conforme gênero, etnia, condição social e geração, para transmitir
informações. Na lista “roupa individual” (Figuras 03 e 04), no que se refere ao que as
mulheres deveriam possuir para o casamento, observamos uma preocupação em atender uma
variedade de vestimentas para dormir, tais como camisolas, e os robes para serem utilizados
após levantar-se. Em meio a atividades a serem realizadas dentro e fora de casa, a
diferenciação das peças (para casa, passeio ou festa), demostra o interesse em vestir-se e
apresentar-se de diferentes formas por onde fosse frequentar. Resultado do desenvolvimento
da moda nos anos 1960 e 1970, como nos indicam Mello e Novais, construiu-se a concepção
de que as pessoas deveriam ter diferentes roupas de apresentação social conforme a ocasião,
profissão, gênero, dentre outras atividades.319 Os códigos estabelecidos nas vestimentas
contribuem para a comunicação do grupo em que vivemos, uma vez que, como nos indica Le
Breton, “[...] todas as manifestações corporais do ator são virtualmente significantes aos olhos
dos parceiros. Elas só têm sentido quando relacionadas ao conjunto de dados da simbologia
própria do grupo social.”320
Ainda em relação ao quadro das vestimentas, ao constar a necessidade de “04
aventais”, peça utilizada para cozinhar e/ou lavar louça, e listada no item destinado às roupas,
o conteúdo da disciplina de Indústria Caseira reforça a relação do trabalho doméstico às
mulheres. Ainda sobre a naturalização de vestes específicas para homens e mulheres,
destacamos que na lista de Liza, aparecem de maneira tímida apenas 04 peças de calças e
camisas. Natalia Rosa Epaminondas observou que no Brasil, foi longo o processo para que as
319
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mulheres passassem a utilizar calças. Para a autora, desde meados do século XIX até a década
de 1980, as mulheres foram incorporando no seu cotidiano a utilização desta indumentária.
Junto às mudanças na moda aconteceu o ingresso das mulheres em diferentes atividades
públicas. O design contribuiu para que a vestimenta auxiliasse a movimentação, a
apresentação do corpo. Segundo a autora, o uso de as calças, até a década de 1960, foi motivo
de diferentes formas de agressões a muitas mulheres. Conforme Epaminondas, mulheres
foram “[...] ridicularizadas nas ruas, assediadas verbalmente e às vezes atacadas
fisicamente.”321 A utilização das calças não implica apenas em desnaturalizar o corpo e a
utilização de saias, mas sim, se configura em uma ação política de enfrentamento e
pertencimento, que envolve a moda e a imagem de si que será transmitida. Diane Crane ao
investigar sobre a utilização da moda como distinção e (re)construção de gênero, afirma que,

O vestuário, sendo uma das formas mais visíveis de consumo, desempenha
um papel de maior importância na construção social da identidade. A
escolha do vestuário propicia excelente campo para estudar como as pessoas
interpretam determinada forma de cultura para seu próprio uso, forma essa
que incluí normas rigorosas sobre a aparência que se considera apropriada
num determinado período (o que é conhecido como moda), bem como uma
variedade de alternativas extraordinariamente ricas.322

A vestimenta, como um dos elementos que integram as distinções e pertencimento de
gênero, através dos ensinamentos da Indústria Caseira, correspondia a uma nova interpretação
de como as mulheres deveriam apresentar-se socialmente. Mesmo com uma variedade de
vestimentas consideradas próprias ao corpo das mulheres, são as calças integram a listagem
correspondem a uma redefinição do que era ser mulher, em finais de 1970 e inicio de 1980.
Juliana Teixeira Joaquim e Cristiane Mesquita, ao analisarem diferentes rupturas nos
modos de se vestir, e de como a atuação do Movimento Feminista, na segunda metade do
século XX interferiu na produção da moda, destacam que na década de 1960 as roupas foram
encurtadas, e nos anos 1970, as vestimentas fabricadas para as mulheres as associavam ao
universo masculino, como forma de reforçar a presença no espaço público. Segundo as
autoras, “[...] a crescente masculinização visual da mulher, que almejava se firmar como
independente e trabalhadora, fazendo, assim, o uso constante de calças e roupas de cortes
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masculinos.”323 As mulheres pretendiam romper com a generificação do vestuário, rompendo
com os modos de representação das mulheres, e questionavam sobre espaços que até então
eram ocupados e/ou vistos como pertencentes, de maneira restrita, aos homens: “[...] nesse
sentido, o modo de vestir, nesse momento histórico, assumiu um caráter eminentemente
político.”324
A idealização proposta pela disciplina de Indústria Caseira, de como as mulheres
deveriam representar-se socialmente, ainda priorizava a utilização de roupas consideradas
historicamente como pertencentes às mulheres. Restrito a quatro calças, comparadas ao
número excessivo de demais vestes, identificamos também uma preocupação em reforçar a
utilização da saia no registro de “04 conjuntos”, pois logo na sequência é assinalada a
necessidade de o conjunto ser formado por saia e blusa.
Ainda em relação às roupas, existe um número bastante significativo das roupas de
baixo, superior às demais peças: as “24 calcinhas”. De forma sub-reptícia, a lista é uma das
formas utilizadas para falar de sexo, sexualidade e também da menstruação. A listagem de
compras necessárias para o enxoval contribui para a distinção entre homens e mulheres, mas
também é um espaço autorizado e utilizado para falar de sexo e sexualidade, a partir da
heteronormatividade e do casamento tido como compulsório. Conforme Thomas Laqueur,
historicamente associou-se o corpo das mulheres e o período menstrual como o momento
propício para a reprodução, corpo este que deveria ser preparado e protegido.325 Além disso, a
troca frequente da roupa íntima é relacionada à ideia de limpeza e higiene pessoal, afastando a
ideia de um corpo sujo, focado nas genitais. Segundo Fáveri e Anamaria Marcon Venson, as
próprias experiências menstruais, em grande maioria, são representadas com a sensação de
nojo, e, diante de tal percepção, deve ser afastada qualquer manifestação do período menstrual
dos olhos de outras pessoas. Um corpo sujo que elimina as impurezas através da menstruação,
e que deve ser mantido sob o sigilo. Segundo as autoras, “[...] insere-se na lógica social de
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controle da sexualidade.”326 O não dizer sobre o corpo que menstrua, em uma sociedade
marcada pelas diferenças e hierarquias de gênero, corresponde à interiorização das práticas
corporais, que ensinadas na escola constituiriam um saber a ser utilizado nos períodos
menstruais e nas relações entre corpo feminino e família.327
Outra parte significativa relativa ao sexo é uma atividade de perguntas e respostas
sobre os seios. A estudante registrou:

2) O que representa os seios na beleza feminina?
são importante elementos pois desde a intiguidade [sic] eles são venerados e
representam nos símbolos da fertilidade bem como um.
3) Os ceios [sic] possuem músculos? Não. Dai certos cuidados a serem
tomados como: a) uso de bons sutians [sic] pois necessitam de apoio desde
jovem.
b) Regimes moderados acompanhados por médicos exercícios adequados
nunca violentos.
c) Quando a mulher amamenta ou bem antes do nascimento do bebê deve
fazer todas as noites massagens no ceio [sic] e pela manha aplicar uma loção
glicerina e alcool não esquecendo porém do uso do sutiam e da ducha de
água fria após o banho normal. Obs: Existem outros cuidados como o uso de
hormonios para aumentar ou diminuir os ceios. [sic] Os que devem ser
acompanhado pelo médico.328

Com um olhar médico e a valorização das mamas relacionadas à maternidade, os
saberes institucionalizados pela escola visavam garantir que as estudantes que frequentavam a
disciplina de Indústria Caseira estivessem aptas para serem mães. Tais ensinamentos, além de
contribuírem para a naturalização da maternidade, são falas autorizadas também sobre sexo e
sexualidade. Conforme Gilza Sandra-Pereira o ensinamento corporal, principalmente em
relação aos seios, busca alinhar-se a um corpo considerado feminino e sexualmente aceito.
Para a autora, “[...] o seio é percebido primeiro e antes de tudo como um órgão sexual, de
grande apelo erótico.”329 Ao associar os seios à fertilidade, a tradução de Liza reforça a ideia
da maternidade, pois a amamentação e possibilidade de mudança da estética corporal estão
contidas nesses ensinamentos. Sobre essa associação ao ser mulher(s) e mãe(s), Elisabeth
Badinter problematiza o amor materno como uma construção social. Todas as sociedades, nas
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mais variadas épocas, construíram relações diversas com a maternidade.330 Desde o início do
séxulo XX no Brasil, foi explícito o interesse em promover uma ação preventiva relativa ao
cuidado com os bebês. Proferido com bases nos discursos médicos, o chamado maternalismo
científico, vinculava a maternidade como proteção à infância, junto ao desenvolvimento dos
sentimentos maternais, o que de certa forma contribuía também para a naturalização a relação
mulheres/mães e a construção do amor materno.331
Os cuidados com o corpo, além de reforçar o posicionamento de que as estudantes
seriam mães, indica para elas que seus corpos poderiam ser transformados, conforme seu
gênero e idade. Como nos aponta Le Breton, “[...] a aprendizagem das modalidades corporais,
da relação do indivíduo com o mundo, não está limitada à infância e continua durante toda a
vida conforme as modificações sociais e culturais que impõem o estilo de vida.”332 A
educação objetivava a percepção de que os corpos são mutáveis, mas ao mesmo tempo
deveriam permanecer envoltos à representação de mulheres idealizadas na disciplina de
Indústria Caseira. Mulheres esposas, mães, donas de casa, e ativas dentro do lar. Uma
modernização proposta em Guarapuava que deveria ser seguida na construção urbana, no
consumo de produtos, na organização familiar. Ser mulher e moderna era manter a divisão de
atividades e valores projetados ao longo do tempo para as mulheres, mas ao mesmo tempo era
poder tomar decisões, escolher e gerenciar o lar com maior autonomia. Assim, a idealização
de como as mulheres deveriam representar-se, dar-se-ia, no domínio, sobre técnicas higiênicas
a serem aplicadas na casa e no corpo, e manter-se sempre bela, mesmo após a amamentação.
Tais ensinamentos e práticas correspondem à produção de subjetividades diferenciadas
para homens e mulheres. Segundo Fáveri e Verson, “[...] a mulher cabe o silêncio, a
vergonha, o segredo, o privado. E, aqui, estabelece-se uma relação de poder, posto que as
meninas/mulheres se diferenciam dos meninos/homens na medida em que elas aprendem que
devem temer o olhar deles, esconder, recear.”333
Quando Liza registra em seu caderno: “como devo proceder para construir a minha
casa!”, mostra-nos que na concepção da disciplina, uma família materializava-se junto ao bem
patrimonial. Além da vida privada e íntima dentro dos cômodos, a noção de pertencimento e
posse está presente. O “minha” corresponde à saída da casa do/a outro/a, seja do pai, da mãe,
tio, tia, ou outro/a parente, passando a ter o domínio do novo espaço doméstico e a
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constituição de uma nova vida privada e íntima. A construção de uma casa constitui-se no
planejamento para acolher os corpos de cada integrante da família, corpos estes marcados
pelo gênero, e que define tanto as peças para a composição da vida íntima, a separação entre o
público e o privado, como uma fronteira que separa origem, gênero e geração da família de
ascendência. Conforme Le Breton, “[...] na medida em que se aplicam os laços sociais e a teia
simbólica, provedora de significações e valores, o corpo é o traço mais visível do ator.”334
Como parte da discussão sobre o morar, Liza colou em seu caderno um recorte como
forma de ilustrar a casa que vinha sendo idealizada nas aulas de Indústria Caseira, retirado de
uma revista:

Figura 06: O amor, o namoro, o noivado e o casamento. Caderno de Indústria Caseira, 1982, p. 06-07.
Acervo pessoal da entrevistada.

Discutimos no capítulo anterior que poucos/as estudantes residiam em torno da escola.
O recorte de Liza não corresponde à realidade de todas as estudantes de sua turma, mas a
colgagem dessa imagem produz uma representação, através da semelhança. A estratégia
didática de colagens ilustrativas solicitadas pela professora, que está presente em todo o
caderno, corresponde a uma semelhança. Conforme Sébastien Darbon, a fotografia causa um
efeito de verdade, como se fosse algo real sobre o que pretende ser mostrado. Darbon acredita
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que este posicionamento é muito dificil de ser rompido, e mesmo não condizendo com a
realidade, é algo a que se assemelha.335 Liza assemelhou os ensinamentos da disciplina de
Indústria Caseira com a representação de onde se deveria morar e constituir uma família,
produtiva e racional.
Em meio a uma pedagogia explícita do corpo e sexualidade, Escola Ana Vanda
Bassara, através de palestras, divisão de turmas, e com o auxílio da disciplina de Indústria
Caseira, vinha promovendo a normatização da sexualidade dos/as estudantes. Ações
autorizada que, como nos lembra Foucault, sexo e sexualidade não são reprimidos, mas sim,
regulados, normatizados.336
Compreender como são organizadas as ações existentes no processo de efetivação
destas normas é fundamental para percebermos como as relações de gênero incidem sobre o
corpo das pessoas, e, ainda, como contribuem para a definição e hierarquia do mesmo.
Inerentes às relações sociais, as traduções de Liza nos indicam um ensinamento voltado a
atender não apenas a modernização da cidade, mas sim, das famílias que deveriam seguir as
mudanças daquele tempo. As mulheres, mesmo com alguns avanços frente aos anos
anteriores, nos indicam que ser mãe, esposa e dona de casa continuavam sendo obrigações
naturalizadas, mas em meio ao contexto, o sistema de ensino buscava recriar/remodelar as
futuras mulheres para atender a modernização e o consumo.
Entre o novo e o antigo, ao lado da imagem que representava uma casa (figura 06),
consta no caderno de Liza o ensinamento sobre: “o amor, o namoro, o noivado e o
casamento”. O amor era visto como algo necessário para o cotidiano do fazer-se mulher. Na
disciplina de Indústria Caseira, o amor é posto como sendo algo inexplicável. Como pode ser
observado nos registros, o amor aparece como algo fundamental para a constituição da união
conjugal. Conforme observações de Ana Sofia Antunes das Neves, sobre o amor e o mito do
amor romântico, os discursos sobre o amor para as meninas e adolescentes é uma maneira de
fazer com que elas adiem sua primeira experiência sexual. A construção do amor,
romantizado e heteronormativo, colocava o casamento como a materialização do amor e o
momento em que as mulheres passariam a ser completas.337 Diante dos registros do caderno
da estudante, observamos essa construção romantizada, tanto na espera necessária ao suposto
príncipe encantando, como nos enunciados sobre a completude de si a partir da função de
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esposa. Organizado como uma espécie de etapas necessárias à formação de uma família, as
figuras 07 e 08 nos indicam que:

Figura 07: O namoro, o noivado. Caderno de Indústria Caseira, 1982, p. 08-09.
Acervo pessoal da entrevistada.

Figura 08: Casamento. Caderno de Indústria Caseira, 1982, p. 10-11.
Acervo pessoal da entrevistada.
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As anotações do caderno referentes ao namoro são apresentadas como uma etapa onde
a futura mulher espera pelo príncipe encantado. A partir do namoro até a realização do
casamento, ambos passam a se conhecer mais, para que a futura esposa possa viver os poucos
os encantos da união. O casamento, como ponto crucial da realização do ser mulher(s), é
apresentado com etapas e atividades distintas para o “moço” e a “moça” que irão se casar.
Para eles, atenções burocráticas com os papéis do casamento e os gastos. Para elas, a
decoração, músicas e vestido. Diante desses registros, observamos que as etapas da
constituição da família foram apresentadas pela disciplina de Indústria Caseira como uma
construção romantizada, tanto na espera necessária ao suposto príncipe encantando, como nos
enunciados sobre a completude de si a partir da função de esposa, com associações aos contos
de fadas, a ideia de que as mulheres só são completas após o casamento e por isso sonham
com um marido, boa parte da vida.338 Um modelo de amar, como nos indica Maria Thereza
Toledo, “[...] conserva a ideia de que o amor é o centro da felicidade e mantém o sonho de
viver uma relação de completude.”339 Os registros nos indicam posicionamentos sobre um
amor romântico e a ideia de complementariedade e reforço das diferenças entre homens e
mulheres340. O homem, é comparado a príncipe encantado que irá salvar a mulher de uma vida
de solteira, e/ou de sempre pertencer à casa do/a outro/a, e irá completar a amada, que tanto
espera por aquele momento. Segundo Lívia Soares e Diógenes de Carvalho, analisando a
associação dos contos de fada a realidade das pessoas, os autores destacam que,
338
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[...] essas narrativas clássicas trazem em seus enredos, mulheres passivas à
espera de homens que deveriam comandar sua vida. Nesse sentido, os
enredos enfatizam o perfil da mulher ideal para que não pairassem dúvidas
quanto ao seu papel social, ou seja, imaginação e verdade colocam-se como
alteridades que interagem, mas não se excluem mutuamente.341

Evidenciamos desta forma um duplo ensinamento. O primeiro, de que a preparação
para um casamento compulsório, consistia em direcionar, regular e normatizar as futuras
uniões heteronormativas. Esses enunciados reforçam a passividade e docilidade impostas aos
corpos de mulheres. Os escritos de Liza indicam que para uma menina tornar-se mulher era
necessário um homem, alguém que a completasse para realizar a vida desejada, tal qual os dos
contos de fadas, a partir do casamento.
Para Denise de Sant´Anna existiram, ao longo do século XX, diferentes discursos que
buscaram reforçar a ideia de um corpo ideal para as mulheres junto à naturalização de padrões
de beleza e encanto. Assemelhadas como princesas, deveriam agir no seu cotidiano como
uma. Para Sant´Anna, entre as mais diversas formas de reproduzir e buscar manter esta
imagem de mulheres encantadas, com mídias especializadas, a imprensa, principalmente a
partir da década de 1950, agiu de maneira intensa para as mulheres não perderem o dito
encanto. Conforme a autora, “[...] uma ‘pequena’ encantadora teria chances de encontrar o
príncipe encantado. E mesmo quando o príncipe não fosse encantado, várias mulheres
estimuladas a não descuidarem jamais do próprio encanto.”342 A colagem de Liza, referente ao
amor, não deixa dúvidas: em um jardim cheio de flores, um homem vestido de terno branco
recebe um beijo no rosto. A mulher, vestida com roupas discretas, com os longos cabelos e
soltos, segura um ramo de flores. Para estabelecer correspondência com o “encanto de
namorar”, Liza recortou e colou a imagem de dois enfeites de flores postos sobre um
guardanapo de pano, a fim de interpretar esse amor “impossível de ser explicado”.
Carla Bassanezi nos indica que a partir da década de 1950, o namoro, e posteriormente
o noivado, são tratados de maneira menos rígida pelas famílias, se comparado aos períodos
anteriores, em que os pais e responsáveis escolhiam o marido para as filhas. Segundo
Bassanezi, “[...] o namoro era considerado uma etapa preparatória para o noivado e o
casamento. Sendo assim, as moças não deveriam perder tempo ou arriscar-se com namoros
341
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que não tivessem chance de conduzi-las ao matrimônio.”343 As traduções do caderno de Liza
correspondem à parte da pedagogia normalizadora realizada na escola. Tal educação iria
regulamentar e autorizar como e quando as futuras mulheres iriam namorar.
Destacamos, no primeiro capítulo, algumas das mudanças e conquistas realizadas por
mulheres nesse período: a ampliação da presença de mulheres no trabalho remunerado,
aprovação da lei do divórcio, etc. Em meio a esse cenário de constantes transformações, os
ensinamentos proferidos na Indústria Caseira buscavam normalizar as uniões conjugais e as
próprias mulheres. Desde que fosse com um homem, caberia às estudantes a autonomia em
decidir quem seria “seu príncipe encantado”, seu marido. Ao mesmo tempo em que as
mudanças culturais permitem às mulheres a escolha conjugal, o casamento em si apresenta-se
como uma fronteira, entre antigos e novos valores projetados para elas.
O noivado, etapa essencial, aparece como um compromisso formal para o matrimônio.
Mesmo sob a vigilância dos responsáveis, principalmente da figura dos homens como pai e
irmão, o noivado simboliza que o casamento é uma decisão racional. Conforme os registros
de Liza, o período de noivado era uma etapa que não somente material, como o preparo da
casa, utensílios, etc., mas sim, uma preparação do corpo, percepção da condição social de
ambos e definição das distinções de gênero. Um corpo generificado que deveria ser realizado
sob a vigilância dos/as outros/as. Era necessário conhecer as condições financeiras do noivo.
Tais encontros entre pretendentes e família, indicados no caderno de Liza, demonstram que a
filha ainda é posse de alguém, seja do pai, do irmão, ou outra pessoa. Mesmo assim, possui
maior autonomia frente à escolha do futuro marido, e quando cumpridas todas as obrigações
referente ao processo namoro-casamento, os noivos deveriam tomar as devidas providências
para a concretização da união. Em trechos do caderno de Liza sobre as funções de cada um,
são reforçadas as diferenças de gênero. Cabe ao noivo cuidar das despesas com a cerimônia
cível e religiosa, festa e documentos necessários para legitimar a união; e, para a noiva, cabem
apenas os cuidados com ornamentação, vestido e enxoval.
Os registros no caderno referentes ao noivado, nos informam que os exames prénupciais ainda eram considerados importantes. No decorrer do século XX, esses exames
tiveram uma medida eugênica344 pois visavam à união de pessoas consideradas sadias,
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intelectualmente e fisicamente. Como nos indica Foucault, “[...] o controle de uma sociedade
sobre os indivíduos não se opera simplesmente pela consciência ou pela ideologia, mas
começa no corpo, com o corpo. Foi no biológico, no somático, no corporal que, antes de tudo,
investiu a sociedade capitalista.”345 Tanto a exigência dos exames, como a educação em que
tais saberes institucionalizados e transmitidos pela escola passam a ser investidas no corpo das
pessoas de modo a segurar o desenvolvimento social. Ainda conforme Foucault, “[...] o corpo
é uma realidade biopolítica.”346 Um controle investido na população que consiste em
qualifica-la, delimitá-la a partir do corpo.
Entre uma das medidas de controle populacional, os métodos contraceptivos também
integraram parte dos discursos que visavam à realização de exames pré-nupciais na década de
1960, consistiam em um combate ao aumento da população pobre. Como nos indica Pedro,
período permeado pela “[...] preocupação com a expansão da população pobre, e também com
o perigo subversivo que esta pobreza poderia trazer”347. Foi só a partir de 1970 que a
utilização de métodos contraceptivos foram utilizados de maneira mais ampla para a saúde,
reprodução e sexualidade. Conforme Edir Nei Teixeira Mandú, o uso de contraceptivos
consistiu “[...] de modo particular pelas e para as mulheres, junto à afirmação de seus direitos
e crítica à visão naturalizada adotada em torno dos seus processos de vida e saúde.”348 De
maneira lenta, os métodos contraceptivos, entres eles uso de anticoncepcionais, propunham
um atendimento ao direito das pessoas, seja por optar em ter filhos/as, e/ou em dar maior
liberdade para práticas sexuais seguras que evitassem a gravidez. A maternidade como opção
contribuiria para ajudar a desnaturalizar a relação mulheres/maternidade, homens/paternidade.
Porém, mesmo em meio a essas mudanças, a disciplina de Indústria Caseira apresentava como
necessária a realização dos exames pré-nupciais, como medida de controle físico, mental e
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intelectual dos/as estudantes e a naturalização da maternidade. Tais posicionamentos são
reforçados nas seguintes passagens:

Como deve concorrer a mulher para um mundo melhor?
R: Dá [sic] ação feminina isto é da atuação da dona de casa, a influência da
mulher é gerente do lar, pode depender o bem da sociedade em geral, pois o
caráter da criança é formado nos joelhos da mãe, a qual fornece a sociedade
de cidadão perfeitamente capazes de promover o progresso e a felicidade
pois necessitam de apoio desde jovem.349

Representadas como gerentes e capacitadas para a atuação dentro de casa, os
ensinamentos, colocados em prática, refletiriam na sociedade em geral. Como explícito na
pergunta: para o mundo, não apenas para o lar. Mesmo com todo esse reconhecimento e
importância atribuída à atuação de gerência, as mulheres são apresentadas como mães: são
elas que devem ser as responsáveis por criar os/as filhos, atuantes em busca do dito progresso.
Observamos que a disciplina de Indústria Caseira, mesmo tendo ressignificado de forma sutil
como deveriam ser as mulheres, contém em seus enunciados um reforço das diferenças de
gênero, sob um patamar racional e moderno: valorizando a atuação das mulheres em um
espaço doméstico reformulado, em um período em que todo o país estava envolto no discurso
de modernização. Desenvolvimento tão esperado que se constituiria na medida em que os
filhos (masculino) destas esposas e mães, saíssem de casa gradativamente para promover tal
ação. Logo, além de encarregadas na criação de uma nova geração, realizariam tal tarefa de
maneira a reproduzir as diferenças e desigualdades de gênero. As mulheres modernas,
idealizadas pela disciplina Indústria Caseira, deveriam ser esposas e mães produtivas,
higienizadas e racionais. Nos registros de Liza:
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Figura 09: Livro Caixa. Caderno de Indústria Caseira, 1982, p. 38-39.
Acervo pessoal da entrevistada.

Com a sistematização de todos os possíveis gastos familiares, a figura 09, referente
aos registros de Liza sobre o controle dos gastos, a disciplina de Indústria Caseira
desenvolveu noções de economia doméstica.

Para racionalizar os gastos familiares, as

estudantes deveriam aprender como programar e controlar as finanças. Alimentação, bebidas,
roupas, transportes, e até mesmo diversões, de maneira controlada proporcionariam o bem
estar da família. Uma programação bem elaborada da utilização do dinheiro, feita pelas
esposas, deveria também prever uma poupança, e evitar gastos imprevistos. Como maneira de
obter o controle sobre o destino do dinheiro, a professora ensina às estudantes a necessidade
de ter um livro caixa, para anotar todas as entradas e saídas. Liza escreve em seu caderno uma
tabela representando o referido livro, apontando exemplos como o salário, gastos no mercado
e com o pagamento da empregada.
Ainda sobre os gastos, consta no caderno: “[...] como controlar o orsamento [sic] do
lar R: controlando as despesas, não fazendo gastos inúteis, evitar desperdícios, economizar
com inteligência, e se [sic] o dinheiro não é o suficiente planejar atividades lucrativas.” 350 Ou
seja, administrar o lar é muito mais que limpar e cozinhar, por isso as futuras donas de casa
precisavam ter o domínio sobre assuntos financeiros. Até a década de 1960, o lar deveria
350
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representar o poder aquisitivo da família, como uma marca de sucesso e poder dos homens;
conforme Pinsky, “[...] a esposa economicamente dependente e satisfeita com o que lhe é
dado para as despesas pessoais e domésticas.”351 O controle das finanças da família, ao menos
nos conteúdos da disciplina de Indústria Caseira, haviam sido ressignificados.
Como apresentado no início deste capítulo, muitas das propostas da disciplina de
Indústria Caseira não condiziam com a realidade da época, entre elas, a de que várias
mulheres estavam inseridas em diferentes modalidades de trabalho fora de casa. Mas em meio
aos enunciados, na disciplina de Indústria Caseira, valorizava-se mais a participação das
mulheres. Se antes deveria existir o contentamento financeiro das esposas, no caderno de Liza
as mulheres deveriam ser racionais. Passam a ser apresentadas como responsáveis pelas
finanças do lar, inteligentes, produtivas e criativas. Porém, mesmo com a gradativa
valorização das mulheres, as noções de economia eram necessárias para que as mulheres não
gastassem além do permitido, pois era necessário viver de um modo racional em prol de toda
a família. Esse controle é uma forma de afirmar as posições entre homens e mulheres de que
cabe aos homens serem o provedor do lar e as mulheres responsáveis em administrá-lo.
Independentemente das condições financeiras, mesmo que fosse necessário gerir a pobreza, os
manuscritos nos indicam que as mulheres idealizadas pela disciplina de Indústria Caseira,
deveriam considerar sempre que as aquisições do lar foram obtidas através do trabalho do
marido. Logo, trabalhar fora de casa demonstraria a falha na gerência doméstica.
A compreensão sobre tipos de tecidos, reparos nas roupas e removedores de mancha
com produtos caseiros, eram algumas das medidas inteligentes, produtivas e criativas a serem
realizadas. Na sequência das discussões sobre o controle do orçamento, Liza inicia
apontamentos sobre o vestuário: “[...] Por que as pessoas se vestem? R: Para sua proteção,
higiene, melhor aparência, conforto e bem estar. O que determina o bom gosto? R: O bom
gosto, o conhecimento das cores, o conhecimento sobre o tipo físico, os modelos, os tecidos,
etc.”352 Mais uma vez as roupas aparecem como tema de discussão, mas agora os interesses
são outros. Trata da variedade de roupas para atender pessoas diferentes. Como pode ser
observado na importância em saber sobre o “tipo físico”. O debate se estende de maneira
extensa para conhecer os “tipos de tecido”, e sobre o peso e altura das mulheres.
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Figura 10: Livro Identificação das fibras. Caderno de Indústria Caseira, 1982, p. 34-35.
Acervo pessoal da entrevistada.

Figura 11: Confecção e cuidados com os tecidos. p. 36-37.
Acervo pessoal da entrevistada.
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Figura 12: Pregando botão. Caderno de Indústria Caseira, 1982, p. 56-57.
Acervo pessoal da entrevistada.

As atividades propostas se referem à necessidade de conhecer os tecidos, remover
manchas, realizar costuras e pregar botão nas roupas, consistem em reforçar os conteúdos
sobre os cuidados a serem tomados para lavar, passar e guardar as roupas, com precauções
específicas conforme o tipo de tecido de que foram produzidas. As dicas se estendem a
algumas experiências caseiras para a “identificação de fibras” e limpeza de algumas manchas.
Mello e Novais destacam que a expansão industrial no Brasil modificou a forma de adquirir
roupas, e com lojas especializadas para a compra de roupas, diminuíram-se as produções
caseiras.353
O cumprimento das atividades elencadas no caderno, não deveria ser efetuado apenas
com o simples interesse em limpar, mas de que o lavar roupa consistiria em um saber
especializado, uma aptidão racional que evitaria gastos, utilizando o que se tem ao alcance e,
ao mesmo tempo, evitando que outra peça de roupa fosse comprada por não saber tirar as
manchas. A disciplina de Indústria Caseira vinha sendo ofertada como modo de aperfeiçoar,
profissionalizar as estudantes para serem esposas, mães, donas de casa racionais, produtivas e
econômicas. Uma das formas de atingir tal êxito era desenvolver nas estudantes a aptidão para
a costura.
353
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Além dos modos de casar, morar, trabalhar e vestir, a disciplina propunha ainda que as
mulheres demonstrassem determinadas atenções para manter uma “estética pessoal”.354 O
caderno conta com aproximadamente 10 páginas de anotações sobre tipos de pele, cabelo,
unhas e de como limpar, hidratar, manter a higiene e estética pessoal. Liza recebeu instruções
sobre as diferenças fisiológicas dos corpos, e de como este saber racional sobre estas
diferenças deveria ser aplicado. Sobre os cuidados com a pele, por exemplo, o registro: “[...]
para retirar os cravos deve-se antes submeter a pele a um banho de vapor com água e
camomila.”355 E, ainda, incentivos à utilização de maquiagens:

Figura 13: Maquiagem. Caderno de Indústria Caseira, 1982, p. 46-47.
Acervo pessoal da entrevistada.

Percebemos que as mulheres idealizadas na formação da disciplina de Indústria

Caseira, além de esposas, mães e donas de casa produtivas, deveriam apresentar-se de forma
higienizada e embelezada. A concepção da casa como um espaço industrial e de produção,
também foi transmitida nas dicas de beleza; por exemplo, o uso do vapor de água com
camomila, uma receita caseira que contribuiria para a economia da casa e manutenção da
considerada boa aparência pessoal. Onde, junto aos manuscritos que afirmam que, “[...] deve354
355
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se manter a pele como cor de pêssego.”356 As traduções de Liza nos indicam que a disciplina
de Indústria Caseira priorizava um ideal burguês e étnico, onde as mulheres deveriam ser
brancas, esposas, mães e de preferência, donas de casa. Em meio a tantas mudanças e
conquistas ocorridas na sociedade, como na educação com a alteração curricular, a disciplina
de Indústria Caseira buscava acompanhar a modernidade. Todavia, essa modernidade no que
se refere às mulheres, ora avançava, ora retrocedia. Uma modernidade controlada por
resquícios conservadores.
As explicações sobre as partes do corpo e qual os melhores produtos a serem
utilizados, correspondem a um conjunto de práticas e saberes que são dirigidos à construção
da corporeidade. Saberes que agem individualmente e socialmente, atribuindo para as futuras
mulheres a responsabilidade de si, em que cada uma estaria encarregada de cuidar-se e
cumprir as exigências de como representar-se socialmente como mulher. Conforme Goellner,
as tecnologias de embelezamento são introjetadas nas pessoas colocando-as como capazes de
controlar o envelhecimento. As intervenções corporais, segundo a autora, “[...] ao mesmo
tempo que podem oferecer-lhe – e oferecem- liberdades, invocam também estratégias de
autocontrole e interdição.”357 Diante de tantas dicas de beleza e produtos a serem consumidos,
Christiane Moura Nascimento e Luiz Carlos Avelino da Silva, afirmam que os cosméticos
foram desenvolvidos como produtos para realçar a beleza e controlar a velhice. Os autores nos
indicam que a empresa Avon passou a vender seus produtos no Brasil, nesse momento.
Conforme Mello e Novais, principalmente a partir dos anos 1960, com a vinda de
multinacionais ao Brasil, cosméticos passaram a integrar os produtos de beleza. Até então
haviam somente marcas consideradas excessivamente caras, apenas com a instalação da
empresa Avon, é que foram produzidos itens para as classes populares.358
No caderno de Liza, além de uma significativa listagem de vários produtos destinados
à maquiagem, entre os recortes estão os chamados produto da Avon. São perfumes, cremes,
batons, dentre outros produtos de maquiagem, junto a uma mulher branca com os cabelos
presos por uma toalha, provavelmente de algum anúncio publicitário, correspondendo à dica
da, “[...] experiência do vapor da água com camomila.”359
Como já discutido, a chamada modernização realizada em Guarapuava, durante a
década de 1970, contribuiu para a alteração das relações sociais nos mais diversos setores da
sociedade. Os saberes e práticas proferidos na escola visavam contribuir para a construção das
356
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subjetividades de estudantes, pautada por essa nova mulher, mãe e esposa, racional, criativa,
higiênica, econômica e bonita. Do namoro ao convívio familiar e de como representar-se
socialmente como mulher, as mulheres presentes nos manuscritos da estudante, têm maior
participação na construção do lar e autonomia na escolha do conjugue. Porém, em meios a
essas mudanças, os registros nos apontam as tentativas de reforçar as distinções de gênero.
Posicionamentos que vão ao encontro das inquietações do artigo publicado no jornal Esquema
Oeste, analisado no primeiro capítulo. Desta maneira, a disciplina de Indústria Caseira,
buscou desenvolver uma educação que, por mais que valorizasse a participação ativa das
mulheres, procurou de maneira intensa fixar as mulheres dentro de casa. Com o interesse em
perceber como as ações pedagógicas, realizadas na disciplina de Indústria Caseira,
contribuíram para a formação de subjetividades, nossa escala de análise redimensiona-se a
estudante.
3.2 “A gente organizava antes, mesmo sem antes ter alguém para casar”: mulheres além
do papel.
“[...] eu morava no interior, e a minha vontade sempre foi assim, eu queria
assim estuda um pouquinho mais. Aí quando eu vim pra cá, eu morava junto
com minha tia”.360

Por meio de entrevistas buscamos analisar as percepções de Liza sobre os
ensinamentos da disciplina de Indústria Caseira, 34 anos após as anotações do caderno. Liza
tem atualmente 49 anos de idade, é casada, mãe de três filhas, funcionária pública e residente
em Guarapuava.
Na citação acima, a fala da estudante, nos indica parte de uma realidade muito comum
na época, onde várias crianças e adolescentes, separaram-se de suas famílias e mudaram de
cidade, para ingressar e/ou continuarem os estudos, uma aventura em busca de melhores
oportunidades. Sobre a instrução escolar e o trabalho de crianças e adolescentes, Arend indica
que “[...] o fato de serem alfabetizadas poderia lhes proporcionar maiores chances no mercado
de trabalho, inclusive obter um posto na indústria ou no setor comercial quando adultas.” 361
Identificamos que Liza veio morar em Guarapuava, e foi matriculada aos 13 anos de idade na
5ª série B da Escola Ana Vanda Bassara.362
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Vimos, nos capítulos anteriores, que para atender as propostas da LDB de 1971, foram
ampliadas e construídas novas escolas, mas que mesmo com tais medidas, não foi possível
satisfazer a demanda existente. O “interior” a que a estudante se refere, é em um sítio onde
atualmente é a cidade de Goioxim,363 Localizada a 88 km de Guarapuava, onde morava com a
família de pequenos agricultores de origem polonesa, plantavam para o consumo e venda de
pequenas quantidades para o mercado local. Filha mais velha de um total de 04 crianças - 02
meninas e 02 meninos -, Liza relata que teve contato com a língua portuguesa apenas quando
ingressou no ensino fundamental, em 1975. Nessa época, a localidade onde a estudante
morava ainda era distrito.364 A inexistência de formação de 5ª a 8ª série na escola do distrito, é
apontada por ela como sendo o motivo de sua mudança. Afirma que quando chegou, “[...] fui
logo para o colégio”.365 Mesmo com informações incompletas e contraditórias, os motivos
declarados por Liza em sair de sua família e passar a morar com a tia que era viúva,
pautavam-se na continuação dos estudos.
O caderno de Indústria Caseira de 1982, da estudante Liza, foi um instrumento
direcionador para o debate sobre conteúdos desenvolvidos durante as aulas. Sobre a
manutenção do caderno, após 30 anos de sua produção, Liza afirma:

Eu tenho umas manias sabe de guardar as coisinhas, eu guardo, convite que
eu recebo eu guardo, caderno das meninas, tipo do Princesinha, ao menos
um eu guardo, a para um dia você olhar, relembrar, chorar um pouquinho,
que é que eu faço com as meninas, eu gosto de guardar, eu gosto.366

A guarda do caderno e os demais itens elencados que compõem o seu baú de
recordações como costuma chamar, faz parte de um processo de subjetivação, que contribui
para a construção autobiográfica.367 Para Philippe Artiéres, [...] arquivar a própria vida é se
pôr no espelho, é contrapor à imagem social a imagem íntima de si próprio, e nesse sentido o
arquivamento do eu é uma prática de construção de si mesmo e de resistência.” 368 Quando
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Liza arquiva seus documentos pessoais, e/ou busca através deles fazer uma releitura sobre seu
passado, é um confronto de seu passado com suas lembranças. Uma construção do eu que
revela, através dessas lembranças, diferentes transformações que agem em si.
Questionada sobre a composição de sua turma ser composta somente por meninas,
Liza declara:
Eu vejo que tá assim totalmente diferente do que quando eu estudava. Que
isso não faz tanto tempo assim! É, para você ter ideia, quando eu comecei na
época se chamava quinta série né. Acho que a quinta e sexta série da época a
gente estudava em salas separadas, não se misturava menino com menina. E
tipo assim, é, nós estudava menina numa sala, e menino em outra, inclusive
em outro pavilhão, não era no mesmo pavilhão, era separado.369

De forma naturalizada e normalizada, Liza relembra:

[...] eu vim do interior, eu não tinha assim nem noção, porque quando eu
estudava de primeira a quarta série era junto menina com menino, aí quando
eu entrei aqui na quinta série na época né, era separado menino e menina. É
pra mim era legal, assim eu acho que eu, se fosse tudo junto com meninos,
né, desconhecidos a gente né, bicho do mato, né! Aí depois, acho que depois
na sétima série na época chamavam assim, aí que misturo. Aí pra mim foi
terrível! Terrível, terrível a mistura de meninos. Mas a partir dali que a
gente começou a perceber que lógico, que meninos e meninas podem estudar
junto né, com respeito, educação também né, porque todo mundo né
respeitava professor, os próprios colegas se respeitavam.370

O olhar sobre o passado de Liza está mergulhado na visão dicotômica do gênero, onde
expressa também parte de seus medos e angústias de quando foi estudante. Sobre as
atividades em geral que realizava na escola, Liza narra:

[...] a educação física como já era separado né professor as turmas, na época
lá no Visconde, não no Ana Vanda, a educação física toda a vez que a gente
ia pra, jogava alguma coisa, era só menina né, e os meninos tinham os
horários deles. E na hora do recreio, era interessante, porque a gente não
conseguia assim se mistura junto com os meninos, era que meio que
separado os meninos ficavam lá meio que jogando bola e gente ficava mais
né, também não se misturavam muito. [...] não era proibido, mas na hora do
recreio a gente acho que, talvez porque já era separado em sala, talvez por
isso a gente não conseguia se misturar, aí depois quando misturo a gente foi
aos poucos aprendendo né, que se pode jogar bola junto com os meninos,
que você pode brincar junto com os meninos. Mas antes era difícil, no início,
antes quando era só turmas separadas né. 371
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Ao olhar para o passado, Lídia realiza uma seleção dos fatos ocorridos, uma vez que a
memória é sempre seletiva. Ao sermos questionados/as sobre nossas vivências passadas,
realizamos um trabalho inconsciente sobre a memória, a qual está relacionada ao presente
histórica do sujeito. Assim como Elizabeth Jelin, compreendemos a memória enquanto um
trabalho372, uma produção sobre o passado, e nos indica que ao falarmos sobre o passado,
existe uma transformação simbólica que busca elaborar um sentido sobre ele, em que passado,
presente e futuro estão imbricados. Desta maneira, diferentes marcos culturais, sociais, e
principalmente de gênero, agem durante esta seleção.373
Liza, ao olhar sobre suas experiências escolares, faz uma comparação, uma seleção de
seu presente junto à percepção de breves mudanças do tempo, em que se identificava como
estudante. Primeiro, ao comparar a educação escolar do presente, apresenta como uma das
maiores mudanças a composição de turmas com pessoas de sexos diferentes. Liza se refere à
educação do Ensino Fundamental II. Em sua fala, transparece a aceitação e normalização da
separação entre meninos e meninas. Quando passou a estudar em Guarapuava, a divisão
sexuada das turmas lhe serviu de conforto por não ter que conviver diretamente com “os
meninos”, demonstrando um grande desconforto no momento que passou a estudar em turmas
mistas.
Ao reconstruir suas memórias, Liza seleciona informações de forma não linear. A
divisão entre os pavilhões da Escola Ana Vanda Bassara encontra-se registrada na
documentação consultada. Com base na numeração e distribuição de turmas, identificamos
que os/as estudantes também eram divididos em blocos com base no gênero que
pertenciam.374 A frequência em turmas mistas narrada por Liza, foi realizada quando a
estudante foi matriculada na 8ª série na Escola Visconde de Guarapuava em 1983.
As marcas e distinções de gênero estão explícitas na fala de Liza. Para a estudante, a
divisão de turmas com base no gênero foi uma forma de se sentir mais confortável. Suas
justificativas são de ter vindo do interior e desconhecer, e/ou até mesmo não estar acostumada
com tais relações. Uma experiência difícil e de desconforto que perdurou até conhecer os
outros estudantes. Essa fala possui um ponto bastante significativo para percebermos a
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subjetivação da estudante frente às distinções de gênero. Quando ingressou na 5ª série, as
práticas pedagógicas realizadas na Escola Ana Vanda Bassara, faziam com que Liza
normaliza tais imposições, que para ela a colocavam em uma situação de conforto.
As memórias de Liza nos indicam uma forte marcação de gênero e a reafirmação do
projeto escolar vivido. A rígida divisão em sala fez com que os/as estudantes dessem
continuidade a esta separação em outras atividades realizadas na escola, internalizado nos/as
estudantes a demarcação do gênero. Por outro lado, tais separações possibilitavam que as
estudantes pudessem fazer e falar de assuntos que fossem proibidas ou incapazes de serem
ditos, enquanto estivessem perto de um menino, por exemplo. Aos poucos, passaram a
conviver com os meninos e até mesmo a participar dos jogos de bola e atividades físicas em
geral. Ao falar sobre isso, se antes as brincadeiras eram realizadas separadamente, ao interagir
com os “meninos”, a estudante compara também suas colegas, e mostra como foram,
paulatinamente, aprendendo a conviver.
Sobre os homens e o esporte, importante apontar que esses quesitos não eram
considerados de competência das mulheres. Conforme Raquel de Barros Miguel e Carmem
Rial, essas divisões estavam sustentadas também através de leis governamentais. Segundo as
autoras, foi “[...] com a promulgação da Deliberação n. 10 de 1979, do Conselho Nacional de
Desportes, o fim da interdição às mulheres da prática do futebol (e outros esportes) no
Brasil.”375 Mesmo que Liza estivesse frequentando a escola nos anos posteriores a tal
deliberação, a inclusão do futebol como uma prática esportiva e de lazer demorou alguns anos
para que fossem realizadas pelas estudantes.
Alberti destaca que as memórias, “[...] podem ser importantes por indicar
cristalizações e recorrências.”376 Liza nos indica o quanto a educação recebida na escola
contribui para as marcações de gênero, e, em meio a algumas mudanças, como a própria
instituição possibilitou a redefinição de gênero e as atividades das quais poderia exercer.
Conforme Louro, “[...] as diferentes instituições e práticas sociais são constituídas
pelos gêneros e são, também, constituintes de gêneros.”377 Além das distinções existentes na
composição de turmas, e nos enunciados da disciplina de Indústria Caseira, a escola em
questão é formada pelas distinções e marcações de gênero. Para Dagmar Estermann Meyer, o
gênero passa a englobar toda a construção cultural e social, “[...] incluindo aqueles processos
375
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que produzem corpos, distinguindo-os e separando-os como corpos dotados de sexo, gênero e
sexualidade.”378 A distinção corporal, um dos argumentos para a composição das turmas e
distribuição entre os pavilhões da escola, representa uma fronteira. Uma divisão instituída
através do gênero que permitia ou restringiria o espaço que os/as estudantes deveriam
frequentar, circular.
Hoje, já adulta e 34 anos após ter frequentado a instituição, Liza percebe esse período
como um tempo curto: “[...] veja que não faz tanto tempo assim né professor379, não sei se isso
chega a dar trinta anos.”380 Um tempo que passou rápido, e de que suas lembranças ainda são
possíveis de serem narradas. Conforme Jelin, “[...] todo processo de construcción de
memorias se inscribe em una representacíon del tiempo y del espacio, estas representaciones y, em consecuencia, la própia noción de qué es passado y qué es presente - son culturalmente
variables e historicamente construídas”.381 Tais narrativas sobre esse passado consistem na
observação de diferentes tempos, presente, passado e futuro, que se entrecruzam e permitem
que a entrevistada, partindo de seu presente, projete imagens de si para os outros.
Contrastando com os enunciados existentes no caderno, a narrativa da entrevistada nos
mostra uma vivência bastante diferente daquela projetada nos manuscritos, que deveriam ser
realizadas pelas mulheres, nos meandros do lar. Mesmo no período da escrita do caderno,
Liza carregava diversas responsabilidades. Ela relembra:
[...] Eu trabalhava, assim, logo eu já comecei a trabalha, logo que eu vim pra
cá, cuidando de um bebezinho. Aí depois eu passei a trabalha de diarista pra
eu poder me manter aqui né. Meu pai me ajudava no que ele podia, não com
dinheiro, ele ajudava tipo trazendo comida né, alguma coisa assim. Daí
depois que eu terminei o ensino fundamental eu fui para São Paulo. Lá eu
trabalhei, fiquei cinco anos, trabalhando em casa de família também. Aí
quando eu voltei, aí que eu continuei os estudos. Que daí eu fui trabalha em
imobiliária, daí eu acho que já, já era necessário né você estuda um
pouquinho mais.382

Não bastava apenas ter um lugar para morar em Guarapuava, era preciso ter dinheiro
para custear os estudos e demais gastos como alimentação, higiene e moradia. Observando
alguns documentos da Escola Ana Vanda Bassara, constatamos que era obrigatório o
pagamento de uma taxa mensal para os/as estudantes frequentarem as instituições públicas de
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ensino do Estado do Paraná. Conforme demonstrativos de matrículas, existiram somente 30
pessoas isentas do pagamento, no ano de 1979. Em 1980, 85 matrículas tiveram a isenção de
suas taxas mensais.383 Tal cobrança perdurou até a promulgação da Lei n. 7962/84.384 Liza não
estava entre os/as estudantes contemplados/as com a isenção. O pagamento mensal foi um
agravante para os custos de sua morada em Guarapuava.
Conforme a fala da estudante, suas condições econômicas a levaram a buscar um
emprego. Segundo Liza, “[...] eu trabalhava na casa da minha tia, tipo assim, eu dava conta da
casa, estudava, mas eu também trabalhava depois do almoço como diarista e como babá para
uma senhora perto de casa, depois eu fui promovida a diarista.”385 A promoção referida por
Liza, nos apresenta traços de maior confiança com os/as patrões/oas, e de que os serviços
realizados condiziam com as expectativas dos/as empregadores/as. Conforme Jurema Brites,
as relações existentes no trabalho doméstico contribuem para a construção de laços de
afetividade, onde em sua maioria isso se torna uma barreira para a efetivação de direitos
trabalhistas.386 Liza expõe pouco sobre suas experiências com a família que trabalhou e
morou junto em São Paulo. Deixa explicito, porém, que existiu a exclusão de direitos, como
as férias, por ter vivido cinco anos contínuos naquela cidade.
Sua rememoração demonstra que morar em Guarapuava exigia dela o esforço para
sobreviver. Primeiro, trabalhar na casa da tia, depois, trabalhar na casa de outras pessoas para
poder sustentar-se, e por fim, frequentar a escola. Matos e Borelli afirmam que, “[...] muitas
mulheres reproduziram no mercado de trabalho suas ocupações nos quadros domésticos –
como lavar, passar e engomar – num esforço de ganho extra ou mesmo para tentar sustentar a
família.”387 O cuidado com o/a outro e a casa, foram uma das formas encontradas para que
muitas mulheres conseguissem sobreviver e/ou em muitos casos sustentar a própria família,
ou estudos, como no caso de Liza. Para Parry Scott, a saída de meninas e adolescentes do
campo para a cidade nem sempre resultará em sucesso. Segundo a autora, mesmo que
continue existindo a interação com a família, “o leque de oportunidades que abre para elas
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poderem trilhar um caminho separado é grande, implicando em negociações sobre inclusão e
exclusão das atividades familiares e da sucessão.”388
Na narrativa de Liza, as atividades fora do lar foram iniciadas aos 12 anos de idade.
Conforme Arend, a noção de infância, construída e forjada por processos históricos, delimita
o corpo e o que pode ser feito com ele. Discursos de juristas e psicólogos contribuíram para a
elaboração do Código dos Menores em 1979, em que “[...] as pessoas entre 0 e 18 anos
passaram a ser consideradas ‘seres em formação’, tanto do ponto de vista corporal quanto
psicológico.”389 Essas discussões articulavam-se junto a introjeção de ideia de que eram
pessoas dotadas de direitos.390 A pessoa menor de idade não estava proibida de trabalhar.
Conforme o art. 403 da Consolidação das Leis do Trabalho de 1943, em vigor no período,
apenas proibia o trabalho do menor de 12 anos sob o objetivo de, “[...] garantia de freqüência
à escola que assegure sua formação ao menos em nível primário.391 Quando matriculada na 7ª
série, Liza estava com 15 anos, e há três anos já trabalhava na casa da tia e em outra
residência. Na realidade de muitas crianças e adolescentes as atividades condizentes ao espaço
doméstico foram divididas com base na distinção sexual e reproduzidas na esfera pública.
Devido às leis criadas para a infância, a contratação dos menores deveria ser pautada para não
prejudicar o desenvolvimento dos estudos. Em relação às meninas, Arend afirma que, “[...]
restava então, para a grande maioria das meninas sem recursos que habitavam o espaço
urbano, o trabalho doméstico. Grande parte delas começava entre os 9 e 10 anos a trabalhar
como babás e, com o avançar da idade, tornavam-se empregadas domésticas.”392
A década de 1980 marcou sua entrada no mundo do trabalho informal. A escola e
esses empregos informais, fizeram parte de sua rotina até concluir o ensino fundamental e
seguir para a cidade de São Paulo, onde trabalhou como empregada doméstica por
aproximadamente cinco anos. Conforme a narrativa de Liza, quando retornou para
Guarapuava conseguiu emprego em uma imobiliária, o que a fez procurar a formação de nível
médio. Foi apenas no fim da década de 1980 que a estudante concluiu o ensino médio.
Liza se coloca sempre como uma mulher ativa, que conseguiu enfrentar as limitações e
dificuldades que lhe foram impostas. Primeiro como criança aos 12 de idade quando passa a
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morar em uma cidade em pleno processo de modernização; depois, aos 16 anos, para São
Paulo, a maior cidade da América Latina. O relato sobre seu retorno, em fins dos anos 1980, e
a luta pela sobrevivência, são reelaborados em suas lembranças como uma conquista. Sobre a
função que exercia na imobiliária, Liza comenta que era técnica administrativa: “[...] eu digo
também porque hoje eu ainda sou técnica administrativa. Eu trabalhava com locação né,
atendimento ao público, tudo.”393 Uma associação de seu presente e passado que consiste na
redefinição das diferentes funções que ocupou. Atividades exercidas por uma mulher que
correspondem a uma formação racional, mas praticadas por uma mulher bem diversa da
idealizada pela disciplina de Indústria Caseira. A ocupação de um cargo administrativo no
espaço público, por Liza, é um exemplo do lento processo de inserção das mulheres em
atividades públicas, e ainda, uma contradição aos interesses de uma formação para o lar.
Importante apontar que a busca pela distinção social pode ser exercida de várias
maneiras, entre elas a aquisição de diplomas, que tem como objetivo afirmar-se enquanto
pertencente a uma cultura legitima, e, ainda, tentar garantir a posição social e emprego através
da qualificação profissional.394 Conforme Bourdieu, “[...] é através do diploma que são
designadas certas condições de existência, aquelas que constituem a condição da aquisição do
diploma.”395 Ao utilizarmos o gênero como categoria, compreendemos que as distinções
constituídas através das diferenças hierárquicas, tanto a aquisição do diploma como o
emprego no setor administrativo, contribuem com o rompimento de barreiras impostas para as
mulheres, na conquista tanto da formação escolar, como na atuação profissional, por anos
consideradas exclusivamente para os homens.
Desta maneira, ao cruzarem-se as lembranças do presente e do passado, no decorrer da
entrevista Liza nos apresenta uma breve fala de sua vivência escolar, a qual relaciona com sua
trajetória de vida. Uma fala que, como destaca Alejandra Oberti, [...] hablan desde sus
presentes, assumiendo el pasado de manera desordenada.”396 Ou seja, a narrativa se constrói a
partir de um passado descentrado, mas que de modo organizado busca selecionar o que
pretende falar e o que quer ocultar. As lembranças da entrevistada não apresentam uma
linearidade dos acontecimentos, mas sim uma forma de resumir toda sua vivência.
Liza traceja reflexões que expõem os sentimentos sobre as experiências, análises e
observações sobre sua infância, adolescência, juventude, educação escolar, distinção social,
393
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mas, de forma bastante intensa, marcas que expressam definições de gênero. Ou seja, como a
estudante relembra a divisão já constituída entre o masculino e o feminino em diferentes
momentos de sua vida. Na escola, em meio o distanciamento legitimado, em que o jogar bola
e correr eram coisas de meninos. Ao exercer o trabalho, junto a um contexto em que as
mulheres vinham ocupando gradativamente outros cargos, Liza deixa de ser empregada
doméstica e passa para um cargo de auxiliar administrativo. Em meio às desigualdades já
existentes, busca a instrução escolar como maneira de fixar-se em tal profissão. Mesmo que
ainda com posicionamentos sexista, a educação serviu como forma de muitas mulheres
ocuparem e afirmarem-se em diferentes posições nos mundos do trabalho que por anos foramlhes recusadas.
Ao buscarmos compreender as percepções de Liza sobre os enunciados e atividades
desenvolvidos na disciplina de Indústria Caseira, perguntamos sobre o casamento de Liza:

[...] quando eu casei, eu não tinha assim praticamente nada. A gente foi
morar em uma casa de aluguel. É até próximo ao colégio Ana Vanda. Aí eu
tinha um terreno, que é esse terreno aqui do lado, aí a gente conseguiu eu
acho que depois, eu não lembro exatamente há quanto tempo, mas eu acho
que uns oito meses mais ou menos depois que eu me casei, nós conseguimos
montar uma casa aqui. Mas essa casa, professor, a gente conseguiu, tipo que
cobrir e fazer duas paredes. Uma parede a gente não conseguiu, a gente
encostou algumas tábuas ali, não tinha forro, não, não tinha nada na casa.
Porque a gente queria sair do aluguel, e daí a mesma casinha ali depois com
o tempo a gente conseguiu aumentar um pouquinho, e melhora, mas não foi
muito fácil no início sabe. Gostoso lembrar! Sabe assim, que você não, foi
difícil assim até você conseguir. Mas não foi muito fácil não.397

As devidas atenções com espaços destinados a armários, geladeira, tomadas elétricas e
telefone, ficaram apenas idealizadas em um projeto no papel, pois a casa que Liza recorda
ainda não poderia ser definida como uma casa, segundo ela. A casa descrita pela disciplina de
Indústria Caseira, se encontra presente de forma sub-reptícia nessa narrativa, na recusa da
entrevistada em nomear de casa, o espaço construído para a sua família. Ao reelaborar sua
memória, Liza se expressa de maneira eloquente ao referir-se à primeira construção,
denotando orgulho por ter sido feita pelo casal. Nas anotações do caderno, Liza escreveu
várias vezes que o homem e a mulher deveriam tomar conhecimento sobre as etapas,
materiais e demais atenções para a construção da casa. Decorrentes 34 anos dos registros do
caderno, e com 25 anos de casada, a entrevistada enfatiza a ação conjunta do casal. A
sociedade pautada pelo discurso de modernização fez com que fossem repensadas as
397
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atividades distribuídas entre os/as integrantes da família. Na rememoração de Liza,
transparece parte dessa redistribuição de tarefas, por meio de sua reiterada atuação na
construção e/ou busca de rendimentos para comprar o material, participando de forma ativa
nas decisões referentes à construção da casa.
Ao afirmar de que não possuíam praticamente nada, reforça o que fora aprendido
como um projeto legítimo, construído detalhadamente na escola, e do que foi vivenciado pela
estudante. Um distanciamento econômico e simbólico substituído por uma casa alugada. Tais
recordações ativam as memórias afetivas de Liza, fazendo com que se emocione durante sua
fala. É um período visto como de grandes dificuldades, em que não conseguiu seguir os
ensinamentos proferidos na disciplina sobre a construção da casa. Um processo de
subjetivação modelizado pela escola propunha que as estudantes tivessem a mesma condição
social, e que, através do planejamento, buscassem participar na construção da casa.
Como já discutido, a disciplina de Indústria Caseira, propugnava a atuação das
mulheres nas tomadas de decisões do casal. Como uma atitude racional, o casamento deveria
constituir-se como forma de dar maior valorização do trabalho doméstico. Valorizando as
mulheres como capacitadas a administrar a indústria projetada para o lar, a gerência dos
gastos, o que deveria ser iniciado antes mesmo da união ser oficializada entre os cônjuges. A
construção do enxoval, item em destaque no caderno de Liza, era uma das formas de as
mulheres preparem-se para o casamento e, gradativamente, desenvolverem a aptidão para a
manutenção do vínculo. Sobre os preparos do casamento, Liza comenta:
“[...] foi mais ou menos porque é, tipo, a minha mãe queria, e eu nunca quis
decepcionar né. Ela sempre quis que fosse tudo bonitinho então foi assim.
[...] consegui organizar tudo, enquanto eu morei em São Paulo eu preparei
meu enxoval, e depois o que faltou a minha mãe me deu o resto”398

Além das subjetividades, marcadas pela dicotomia do gênero, Liza afirma que buscou
atender tanto aos ensinamentos da escola como a atenção a valores contidos em sua família.
Vivendo em São Paulo entre os anos de 1984-1989, Liza descreve esse período como um
momento propício à confecção do enxoval: “[...] comprava no shopping e pagava
parcelado,”399 e mesmo com a existência do crédito e renda para adquirir os itens, a ajuda da
mãe é descrita como fundamental, para “deixar tudo bunitinho”. Destacamos a ênfase de Liza
na participação de sua mãe para a construção do enxoval. Conforme Perrot, esta foi uma
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prática construída no Brasil desde o século XIX, onde os saberes de trabalhos manuais eram
transmitidos de mãe para a filha. A autora destaca que,
“[...] o enxoval cuidadosamente preparado nos meios populares, sobretudo
rurais, é uma longa história entre mãe e filha. A confecção do enxoval é um
legado de saberes e segredos do corpo e do coração, longamente destilados.
O armário de roupa é ao mesmo tempo o cofre e o relicário.”400

Com base nas experiências de Liza, observamos que em fins do século XX, através da
produção do enxoval, ainda se praticava a transmissão do saber e cuidados de mãe para filha.
Porém, o contexto vivenciado por Liza era outro. Os produtos passaram cada vez mais a ser
comprados, com uma indústria do consumo em franca expansão, e cada vez menos
produzidos pelas próprias mulheres, mães ou noivas. A modernização, imbuída de vários
objetos, entre eles, indumentárias, peças de cama, mesa e banho, dentre outros objetos
elencados na lista do caderno de Indústria Caseira, passaram a ser produzidos de maneira
industrial. Enquanto trabalhava em São Paulo, Liza comprou seu enxoval. Ela afirma que
parte de seu salário estava voltado em adquirir bens voltados ao casamento.
Questionada se tinha um namorado e/ou um pretendente quando começou a preparar o
enxoval, Liza responde: “[...] não, não, a gente organizava antes, mesmo sem antes ter alguém
para casar. Isso também porque era mais difícil né. Hoje é tão facinho você comprar as coisas.
Por que antes não era tão fácil assim. Porque tinha que ser tudo bonitinho conforme lista tá, tá
e tá.”401 Seguir toda a listagem que registrou em seu caderno, produzir um enxoval não
consistia apenas em comprar ou produzir peças e objetos, mas sim esperar alguém. A
complementariedade idealizada no amor romântico e a espera do príncipe encantado reforçada
na disciplina de Indústria Caseira, fazia parte da vida de Liza. Uma espera do outro para
completar-se enquanto mulher, esposa e mãe. Sobre casamento, namoro e noivado, etapas
prescritas na disciplina de Indústria Caseira como fundamentais e necessárias a serem
seguidas, realizadas depois que retornou de São Paulo em 1989, Liza afirma:
“[...] então, quando eu conheci o meu marido a gente começou a namorar, e
nós namoramos. Aí um dia eu fui para a casa da mãe e contei. Lógico, contei
primeiro para o pai, porque eu contava tudo para o meu pai. Aí não era assim
fácil chegar até lá. Na época tinha que ir de ônibus, você tinha que ir até
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Cantagalo402. Aí pegava outro ônibus, de lá tinha 9km que alguém tinha que
buscar a gente num ponto de ônibus. Então era mais difícil ele conhecer a
família. De repente a mãe um dia resolveu vir pra cá. A mãe e o pai para
conhecer ele, daí foram se conhecendo assim né. Mais assim, não foi como
hoje como minha filha que namora há três anos, a gente já tem o namorado
dela aqui dentro de casa, então eles, meu pai e meu marido eu acho que eles
devem ter se visto duas ou três vezes antes de nós casar. Mas assim, eles
sempre pediram para que fosse, para que quando fosse casar, mesmo que não
fosse a festa. Mas o meu pai sempre exigiu que eu casasse de vestido de
noiva, eles faziam questão de um almoço alguma coisa assim. Então teve
uma pequena preparação sabe.403

As recordações de Liza nos indicam a existência da aceitação da norma. Mantinha-se a
autoridade do pai, mesmo morando distante desde os 12 anos de idade. Conforme Scott, “a
mobilidade para a cidade pode permitir uma fuga relativa das moças de controles paternos no
campo e a entrada num mundo de novas oportunidades.”404 Liza tinha maior autonomia, e
consequentemente menos vigilância em seu namoro. Comparando seu namoro com o da
própria filha, fica evidente a vontade de um controle maior. Segundo Liza, na época seu noivo
era funcionário público. Suas rememorações nos indicam que as reuniões familiares com o
namorada/noivo consistiram basicamente em organizar o casamento. Entre as exigências da
família de Liza, vestir-se de noiva e ter uma festa, eram fundamentais para a realização da
cerimônia e festejo do casamento. Ou seja, buscou-se a manutenção simbólica de uma
sociedade e uma mulher que já havia rompido há algum tempo com as amarras do recato e
subalternidade em relação aos homens. O namoro, enxoval e casamento idealizados na escola,
consistiram no reforço de gênero, já existentes na sociedade da época. Nas narrativas de Liza,
as subjetividades reforçadas na escola estão presentes na distinção entre as atividades ditas
femininas e masculinas para serem realizadas no lar; na ideia de racionalidade empregada na
programação e cumprimento das tarefas; e, a manutenção da crença na autoridade paterna; na
ideia de casa, conforto, casamento e o ser mulher modelizada pela disciplina de Indústria
Caseira.
Ao narrar suas experiências, Liza constrói uma imagem de si, pautada, principalmente
pela ideia de superação das dificuldades vivenciadas. Sobre o enfoque da higiene e estética
402
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feminina, descrita em seu caderno, Liza relembra: “Era um sonho né, beleza você só colocava
bonitinha ali no papel”.405 Para ela, o encantamento maior, vinha da imagem da própria
professora:

[...] o que eu lembro [...] é da professora dessa matéria que era a Indústria
Caseira. Nossa eu já nem lembrava mais o nome da [...]. É a professora, era a
professora I, I. F. B., [...], eu acho que eu nem piscava nas aulas dela. Porque
eu achava aquilo tão interessante do jeito que ela falava, porque ela tinha um
jeito todo especial, a gente ficava lá assim olhando para ela, porque assim,
eu não imaginava que o que ela falava a gente podia, porque aqui tem, eu
não sei se você conseguiu ver algumas coisas assim tipo em uma casa, o que
que você precisa ter, é panos de pratos todos bonitinhos. Eu, pra mim aquilo
era fantástico sabe professor, porque eu achava quilo tudo muito bonito e
pensava. Será que um dia eu vou conseguir né, é fazer um enxoval por
exemplo, com as dicas que ela passava. Eu achava aquilo impossível. Então
a gente ficava assim, eu ficava! Eu lembro, que eu ficava assim, hipnotizada
olhando ela sabe, e ela era fantástica, como professora ela era fantástica
assim, nessa matéria aqui que ela, que ela passava pra nós.406

As lembranças sobre os conteúdos da disciplina são eclipsados pela lembrança da
professora: “[...] a professora andava muito elegante, usava roupas bonitas, maquiagem, muito
bem arrumada.” Maria Eugênia Castanho, ao realizar uma pesquisa sobre as lembranças
escolares, identificou entre suas entrevistas diferentes recordações sobre professores/as. Com
base em entrevistas feitas com estudantes, a atuação dos/as professores/as as atinge de
maneira diferente as pessoas que passaram pelos bancos escolares. Tais interferências
ocorrem tanto na formação escolar, como nas relações exteriores a escola. Para Castanho,
“[...] o ensino se exerce num terreno humano, no terreno das ideias, de sentimentos,
percepções e emoções. E o professor que marca seus alunos é geralmente aquele cujas
palavras repercutem positivamente neles.”407 Para a entrevistada, a professora da disciplina de
Indústria Caseira foi alguém marcante, não apenas pelo conteúdo que era trabalhado em sala,
mas, principalmente “[...] porque ela tinha um jeito todo especial, a gente ficava lá assim
olhando para ela.”408 Uma admiração, que, além de dar ênfase as lembranças agradáveis que
tem pela professora, aponta que a afeição pela docente era diferente das demais mulheres com
as quais ela conviveu. Sempre arrumada, maquiada e com vestimentas diferentes da qual
estava habituada. Liza apresenta que a professora era esteticamente agradável aos olhos de
uma criança adolescente vinda do interior.
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Ao reelaborar suas lembranças, a entrevistada associa o encantamento com a imagem
da professora aos assuntos discutidos em sala de aula. Um momento de hipnose que não era
apenas pela imagem da docente, mas que se completava, pela novidade, pelos sonhos e
fantasias que eram trazidos à tona durante as aulas, em meio aos recortes das revistas.
Namoro, casamento, casa, enxovais, associados ao universo dos contos. Uma produção de
subjetividades que ao mesmo tempo em que se apresentava como uma realidade diversa da
estudante, fez com que ela sonhasse. Em meio à distinção da realidade da estudante,
encantava-se em aprender como deveriam ser executadas as atividades no lar, o preparo para
o casamento, o que uma casa deveria conter, dentre tantas outras atividades generificadas, que
as tornariam esposa, mãe e dona de casa. Em suma, um futuro agradável, melhor que o
presente vivido.
Sobre o uso cotidiano dos ensinamentos da disciplina de Indústria Caseira, Liza
afirma:

[...] Em casa, quando eu morava lá no interior, porque a minha mãe mora até
hoje. Mas assim, a gente não, o que que se pensava? Que lá, se você vai
fazer por exemplo, um, um, um, ah, uma pano de prato, pra pegar um
exemplo, eu não imaginava, por isso que eu ficava fascinada com as coisas
que ela falava, porque o que se fazia. A mãe eu lembro que ela comprava um
tecido lá que era um tecido escuro, ela precisava alveja aquilo lá pra fazer
um pano de prato, sem, sem bordado nenhum, eu não bordava, a mãe
também não. E daí eu acho que a partir dessas aulinhas de com a professora
I., eu sempre assim pensei, o dia que eu tiver a minha casinha, eu quero
tentar fazer algumas coisinhas do que ela me ensinou, tudo bonitinho,
tudo organizadinho, e eu acho que eu aprendi bastante, porque eu gosto
disso, apesar de que hoje eu não tenho tanto tempo assim né, mas eu gosto.
As coisas bonitas, organizadas né, bem feitinhas. [...] como eu te falei né
professor, eu acho que aprendi muito a partir dessa matéria. Porque, pra mim
tudo era novidade, e a partir do que eu aprendi aqui essas novidades eu via
em casa de quem eu trabalhava. Coisas que eu não conhecia, que lá eu
conseguia né, limpá, aí eu vou limpar tal coisa do jeitinho que eu ensinei,
aprendi aqui por exemplo, do jeitinho de que ela ensinava. Que eu não sabia
fazer isso né!409

Mesmo com a inexistência de apontamentos específicos sobre panos de prato em seu
caderno, ao comparar sua vida no interior com a vida na cidade, em meio a tantos itens que
marcavam a vida na cidade, uma vida mais moderna, Liza contrasta esses espaços a partir da
percepção sobre dos panos de prato: rústicos e alvejados. O longo processo para clarear os
panos, executado por sua mãe, é contrastado com a novidade e a possibilidade de comprá-los
prontos.
409
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A disciplina de Indústria Caseira propunha a idealização de mulheres como esposas,
mães, donas de casa e ativas racionalmente na tomada de decisões para o lar. A
ressignificação do espaço doméstico, comparado a uma indústria, ao mesmo tempo em que
valorizava o saber e atuação das mulheres, fortalecia a relações entre mulheres e a vida no lar,
e também as responsabilizava pelo fracasso ou sucesso dos gastos familiares. Liza, ao
reelaborar suas lembranças, mesmo tendo ocupado atividades marcadas e permeadas por
distinções de gênero, teve desde sua adolescência maior autonomia por tomar suas decisões.
Os ensinamentos da Indústria Caseira não correspondiam à realidade que ela vivia nas suas
relações familiares, mas essa esposa, mãe, racional, produtiva e esteticamente considerada
bonita e higiênica, presente nas anotações do caderno, estava encarnada na imagem da própria
professora. Em meio a distinções de classe, um mundo diferente da vida no interior, sem os
bordados e objetos modernos no lar, e a partir da vivência como empregada doméstica, ela
visualizava a modernidade onde trabalhava. Desde cedo trabalhando pela sobrevivência,
alguns ensinamentos da disciplina de Indústria Caseira foram postos em prática, ainda na
adolescência.
Sobre os tecidos e costuras, Liza narra:

[...] na época esse caderninho, era a professora I. se não me engano. Eu
achava um máximo assim, ela explicando, [...] se fosse lá no interior eu não
teria essas dicas, então eu achava um máximo, enquanto essas coisas que
você diz tanto é que em casa eu tenho, para reparos de roupa, alguma coisa
assim, eu tenho a minha máquina de costura que eu faço ate hoje.410

Ao comparar sua vida no interior e as experiências que teve como estudante na cidade,
os ensinamentos da Indústria Caseira, serviram para aproximar e apresentar a ela objetos que
estavam distantes de sua realidade. A costura, uma das formas de evitar gastos através da
confecção ou até mesmo reparo em roupas, é posta como uma de suas práticas cotidianas. A
economia no lar, item de intenso debate na Indústria Caseira, aparece nas suas lembranças:

Muito e sigo até hoje. Eu me programo muito bem! Eu tenho meu
caderninho. Eu gasto R$ 0,10 com uma bala eu anoto. Eu programo as
minhas contas. O que eu ou pagar, o que eu vou fazer. Eu sou assim
supereconômica. Em casa também eu não esbanjo nada eu não jogo um grão
de arroz fora.411
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Nessas lembranças está cristalizada a concepção de donas de casa produtivas e
econômicas. Descrevendo-se como supereconômica, reforça a concepção de que cabe às
mulheres controlar os gastos do lar. Subjetivação direcionadora de seu cotidiano.
Sobre os ensinamentos da chamada “estética pessoal”, Liza declara:

[...] na época eu tinha até vontade, mais eu não podia financeiramente. Se eu
podia compra um shampoo para o meu cabelo, já tava bom. E se hoje eu faço
alguma coisa, eu mesmo procuro correr atrás. Aquilo até poderia ter sido
aproveitado, bem, se eu tivesse condições na época, mais como eu não tinha
então, eu não aproveitei.[...] Era um sonho né, beleza você só colocava
bonitinha ali no papel! Você tinha como né, não tinha condições. Então na
época eu só usava shampoo. Assim não tinha como comprar outros produtos
e eu morava com minha tinha. Tipo, o que eu ganhava eu dava para ela,
sabe, eu tinha que fazer compras, então pra mim não sobrava muita coisa
não. Então eu mal lavava com o shampoo. [...] eu não nunca fui muito de
maquiagem sabe. Eu ate gostava, nos finais de semana, eu gostava assim de
dar uma mudadinha. Mas não assim em excesso. Eu não ligo muito para
isso.412

Tanto a comercialização de produtos específicos, como a indicação destes itens para o
cumprimento do fazer-se mulher(es), contribuem para o agenciamento e construção das
subjetividades. Liza expressa um sentimento de perda sobre seu passado por não ter
conseguido adquirir os produtos, postos como necessários às mulheres. Como um lamento,
afirma que tais interesses não passaram de colagens no papel. As tantas dicas para cuidar
cabelos, unhas, pele, etc., e manter a estética pessoal, são contrapostas ao pouco poder
aquisitivo que tinha na época. Liza indica a beleza, retiradas das revistas, como algo que era
colocado apenas para cumprir as atividades.
Sobre o uso e desuso das dicas da disciplina, Liza afirma: “[...] as coisas vão mudando
né, a gente vai se atualizando né. São coisas que mudam não é igual aprender a fazer uma
faxina a 20 anos atrás e hoje é a mesma coisa. Isso não, o cabelo muda, a unha muda, a moda
vai moda vem né.”413 Comparando o corpo e uma casa, Liza afirma que os cuidados com o lar
sempre são os mesmos. Um processo inconsciente de que as atenções e demais interesses com
a higienização da casa já estão naturalizados. O corpo, cabelos, unhas, pele, e a moda são por
ela percebidos como mutáveis, dinâmicos, conforme a geração.
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Liza relata que tinha acesso às imagens para realizar as atividades de colagem das
revistas de sua tia: “[...] a minha tia é costureira até hoje, e na época já era, então ela sempre
teve revistas de moda então, por isso eu tinha material né.”414
As traduções e os relatos de Liza nos indicam que a disciplina de Indústria caseira
buscou construir uma concepção de mulheres. Construído pela escola que modelizava as
subjetividades, o acesso a formação escolar contribuiria o adentrar em outras atividades no
mundo do trabalho, mesmo que sob a franja do trabalho doméstico e informal.415 Além do
saber ler e escrever, Liza recebeu uma educação que a profissionalizava como esposa, mãe,
dona de casa e empregada doméstica, para que o cumprimento das atividades domésticas
pudesse acompanhar uma sociedade moderna: o novo inserido no espaço doméstico.
Mesmo que apresentando uma ressignificação dos espaços, formação e educação para
as mulheres, o saber escolar contribuiu de maneira intensa para a demarcação de gênero, em
um momento em que a cidade de Guarapuava apresentava um processo de modernização. As
projeções de como ser mulher e, respectivamente, como se comportar como uma, propunha
que as mulheres fossem economicamente ativas, mas limitadas ao ambiente doméstico. Tais
investigações nos indicam que a organização da disciplina de Indústria Caseira, seja nos
conteúdos e até mesmo em suas propostas a serem cumpridas por centenas de estudantes, não
condiziam com a realidade da escola, com a realidade de Liza e de muitas outras mulheres e
meninas do país.
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Considerações

[...] Hoje aos trinta é melhor que aos dezoito
Nem Balzac poderia prever
Depois do lar, do trabalho e dos filhos
Ainda vai pra night ferver
Disfarça e segue em frente
Todo dia, até cansar
E eis que de repente ela resolve então mudar
Vira a mesa,
Assume o jogo
Faz questão de se cuidar
Nem serva, nem objeto
já não quer ser o outro
hoje ela é um também.416

Nossas primeiras inquietações sobre as relações sociais excludentes entre homens e
mulheres, discutidas nesta pesquisa, partiram da canção interpretada pela cantora Pitty. Em
meio às análises aqui realizadas, identificamos que, ao longo do século XX no Brasil,
existiram diversas propostas para enclausurar as mulheres em ambientes, profissões, lugares,
e no próprio corpo, considerado aqui enquanto espaço simbólico. Com rupturas ao chamado
universo feminino, redefinições e ressignificações do que é ser mulher(s), trazemos mais uma
vez as estrofes de Pitty. Na canção interpretada pela cantora, aos trinta anos as mulheres já
conseguiram arrojar-se de forma mais livre, não apenas pela beleza, mas por sua autonomia.
Ter uma profissão, ser mãe e/ou esposa aparecem como opção, longe de obrigações,
limitações e de padronizações.
Tivemos como objetivo refletir sobre relações de gênero presentes na LDB de 1971 e
que reverberaram no sistema educacional de Guarapuava, entre os anos de 1971 a 1983. A
partir da análise da reorganização escolar efetuada na Escola Ana Vanda Bassara, feita com
intuito de atender a referida lei, nos propusermos a discutir como o currículo, composição de
turmas e disciplinas específicas, ressignificaram idealizações sobre as mulheres, a partir da
intervenção e/ou aperfeiçoamento do que deveria ser recebido na formação escolar.
Ao longo do século XX, instigadas por melhores condições de trabalho, saúde,
educação, direito ao próprio corpo, diversidade sexual, dentre outras reivindicações, as
mulheres alcançaram acessos e oportunidades em espaços sociais que por muito tempo
haviam sido excluídas.
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Os discursos sobre educação proferidos ao longo do século XX, mesmo que marcados
pela dicotomia de gênero, gradativamente proporcionaram a muitas mulheres o acesso à
educação escolar. Essas mulheres puderam utilizar a formação recebida na escola para
conquistar outros espaços, dentre eles o mundo do trabalho e o espaço da política, mesmo que
segregadas pelas construções históricas, sobre seus corpos e pelo que lhes era ensinado.
Analisar a história das mulheres no Brasil, a partir da perspectiva do gênero, implica buscar
perceber como se constituiu o sistema educacional brasileiro, enfatizando a necessidade do
desenvolvimento de políticas públicas educacionais, que venham a superar essas
desigualdades históricas.
Ponto central das discussões do capítulo I, o processo de estruturação do sistema de
ensino público brasileiro, na década de 1930, observamos que os interesses em constituir a
educação

do

país

foram

sustentados

pela

dicotomia

masculino/público

versus

feminino/privado. Na década procedente, a implantação de um currículo generificado e
explicitamente sexista, mesmo incluindo as mulheres no sistema de ensino, propunha reforçar
as desigualdades entre homens e mulheres, com uma educação delimitada para a formação de
mulheres enquanto mães, esposas e donas de casa. Educação esta que visava garantir que,
desde crianças, as meninas recebessem uma formação de prendas domésticas, voltadas ao
recato do lar. O acesso a um espaço, que por anos fora negado, surge em meio a um cenário
onde o movimento sufragista, e o desenvolver de um movimento de mulheres, reivindicava o
acesso à vida pública e os direitos civis. A legislação educacional do período nos revela que
junto à percepção de que as crianças são dotadas de direitos, a inserção de meninas,
adolescentes e jovens mulheres, se deu a partir da construção de um sistema de ensino sexista.
Exclusas por anos dos bancos escolares, as primeiras legislações educacionais foram
desenvolvidas a partir da premissa que o lar ainda seria o espaço primeiro destinado às
mulheres. A escola, através da Economia Doméstica, iria aperfeiçoar conhecimentos
apresentados como naturais às futuras mães, esposas e donas de casa.
O corpo como espaço simbólico e de conflito, utilizado como uma fronteira para
delinear as relações binárias de gênero entre homens e mulheres, que serviu de justificativa
para as relações sociais no espaço público e no espaço privado, foi um dos direcionadores
para estruturar o sistema de ensino. Ao corpo visto como feminino, que além do ser mãe,
esposa e dona de casa, também foi apresentado como dócil/frágil para exercerem atividades
que suspostamente não competiam a elas. Aos corpos masculinos, a coragem, força,
competência da qual ser aperfeiçoaria através do ensino composto por um currículo
diversificado.
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Na contemporaneidade, a reconfiguração das relações de trabalho faz com que a
educação seja considerada uma das formas de acesso à autonomia e empoderamento para as
mulheres. O acesso às instituições de ensino representa um grande avanço para o rompimento
com as antigas configurações que as excluíam. Na década de 1940, mesmo sendo ensinadas
para serem as prendas domésticas do lar, a legislação educacional propiciou que várias
mulheres utilizassem esses saberes para atuarem de forma ativa na realidade em que viviam.
A educação para o lar extrapolou as paredes da casa. Além do crescimento de matrículas pelo
país, aumentaram também o número de mulheres que saiam de suas casas para serem
professoras. Se por um lado, era uma educação sexista e que propunha limitar os espaços das
mulheres, por outro, possibilitou que muitas mulheres conseguissem adentrar, de forma
gradativa, no mercado de trabalho, formal e informal. Um passo havia sido dado.
Na década de 1960, em meio aos discursos progressistas e da busca por uma
modernização do país, o cenário educacional também passa por transformação. A criação da
primeira LDB, em 1961, visou unificar o sistema de ensino brasileiro. Momento em que
muitas pessoas reivindicavam por melhorias na educação. Porém, as propostas da lei não
condiziam com a realidade de milhões de pessoas, uma vez que as propostas ainda
privilegiavam os/as mais favorecidos/as. E ainda, mesmo sem as exigências para distinguir a
educação para a formação de meninos e meninas, muitas instituições de ensino continuaram
atuando de forma sexista, reforçando distinções e desigualdades que se pautavam em
diferenças corporais. A ditadura civil-militar instalada, junto aos preceitos da ESG que
visavam a organização de uma sociedade com base na família, contribuiu para o reforço das
desigualdades entre homens e mulheres. Diante de tal situação, a atuação do movimento
estudantil e o movimento de mulheres, os quais lutavam por uma educação escolar de
qualidade, foram importantes na conquista pela reorganização do ensino público. Em meio a
vários protestos em defesa da reforma educacional, em 1971, uma nova LDB foi promulgada,
de maneira a conciliar os interesses do Estado, estudantes e sindicatos.
Na década de 1970, muitas cidades já haviam passado por grandes transformações,
entre elas, o crescimento de um mercado consumidor com produtos industrializados, onde os
discursos e ações que visaram tornar o Brasil um país moderno alteraram também às relações
de trabalho. Com o aparecimento de novos setores de emprego, muitas das vagas exigiram
qualificação e/ou formação profissional especifica. A LDB de 1971 foi desenvolvida para
atender a demanda proveniente de uma parcela da população, que buscava por melhores
condições de estudo. Por parte do Estado, os interesses visavam atender a reconfiguração do
setor trabalhista brasileiro. A referida lei objetivava uma formação escolar que acompanhasse
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a chamada modernização do país. Ou seja, que os/as estudantes fossem qualificados/as para
atuar nos mais diversos setores industriais e comerciais, exigidos a partir da reconfiguração do
mundo do trabalho.
As mudanças ocorridas na década de 1970 atingiram de formas distintas homens e
mulheres por todo o país. Foi nesse período que o movimento feminista se manifestou de
maneira bastante intensa. Momento em que o Movimento Feminista, além de pronunciar-se
contra as relações excludentes entre homens e mulheres, na educação, no trabalho e na vida
política, lutava em defesa da reinstalação da democracia no país. Reivindicações que exigiam
a liberdade e autonomia das mulheres, denunciando que a inserção em atividades fora do lar
não significava o rompimento das desigualdades de gênero, mas sim o remodelamento de
antigas formas de exclusão.
Discutimos ainda no capitulo I que muitas das mudanças provocadas pelas conquistas
das mulheres no período foram consideradas um afronte ao conservadorismo. A LDB de 1971
foi de grande valia para a formação educacional de muitas mulheres, devido a obrigatoriedade
de ensino até os 14 anos. Além de inseridas no espaço escolar, a educação dessas mulheres
visava a igualdade curricular. Sem distinções baseadas no gênero, várias mulheres puderam
qualificar-se de modo a oportunizar o ingresso em diferentes setores de trabalho. Além de
contribuir para a autonomia financeira, a elaboração dessas propostas vai de encontro a
antigas propostas conservadoras de que as mulheres deveriam ser instruídas para o lar. Junto
a esse cenário de luta por direitos das mulheres, a educação foi novamente utilizada como um
instrumento balizador das relações entre homens e mulheres. O Decreto-Lei nº 6.660/1979
que visava responsabilizar o sistema educacional para uma formação voltada ao casamento e
manutenção desse vínculo, foi desenvolvida após a promulgação da Lei do Divórcio, em
1979. Com essa lei, os currículos foram remodelados, e coube a escola o dever de ensinar para
o casamento e a preservação da união.
No capítulo II, discutimos como a equipe da Escola Ana Vanda Bassara construiu e
significou o seu currículo escolar para atender as propostas educacionais estabelecidas pela
LDB de 1971, principalmente, como as propostas desse estabelecimento ensino foram
pensadas a partir das diferenças de gênero. Através da investigação dos documentos dessa
instituição e da escola de origem, percebemos parte da dinâmica da cidade, seja pelo acirrado
debate em busca de uma modernização, e de como tais mudanças atingiram os bairros e a vida
de muitas pessoas. A Escola Ana Vanda Bassara, desenvolvida em meio a um cenário
marcado pelas distinções entre meio rural x urbano, contribuiu para reforçar as diferenças de
gênero. Mesmo em um contexto em que pela lei a educação não deveria ser sexista, a
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composição das turmas, currículo e demais pedagogias utilizadas pela escola, as diferenças de
gênero serviram como marcadores para desenvolver as propostas educacionais da instituição.
A Escola Ana Vanda Bassara, frente às proposições da LDB de 1971, é o eixo da
análise do capítulo II, em que buscamos perceber como as propostas dessa legislação estavam
envoltas sobre um pano de fundo marcado pelos ideais de modernidade. As transformações da
década de 1970, na cidade de Guarapuava, estavam ancoradas no discurso da modernização.
Pavimentação e ampliação de avenidas e praças; crescimento de um mercado consumidor de
produtos industrializados, desenvolvimento de novos setores de trabalho, são exemplos de
uma cidade pautada por mudanças econômicas e culturais. Essas mudanças agiram de maneira
distinta nas relações entre homens e mulheres. Mesmo com a inserção gradativa de mulheres
em diversos setores trabalhistas, as desigualdades de gênero permaneceram, definiram
salários, ocupações, posições, dentre outras atividades que mesmo reconfiguradas ou surgidas
em um novo contexto, foram sustentadas pelas distinções de gênero.
Frente a esse cenário, a educação escolar, conforme as propostas apontadas na LDB de
1971, deveriam atender a qualificação profissional, conforme as necessidades locais. Foi
desenvolvido um currículo que deveria integrar os/as estudantes ao mercado de trabalho. Em
Guarapuava eram observadas as modificações de atividades agrícolas para industriais, e ainda,
para aquelas oriundas de setores recém-inseridos na cidade, como cargos públicos, ou centro
comercial, que passou a integrar a vida urbana. Com currículos que instruíam para comércio e
indústria, garantindo ainda as técnicas agropecuárias que ainda marcavam as relações entre o
rural e urbano, parte da educação escolar de Guarapuava buscou aderir à essa modernização.
Em meio a essas mudanças, e, com o crescimento populacional e a obrigatoriedade da
inserção de crianças e adolescentes até os 14 anos, ampliou-se o número de matrículas,
principalmente para estudantes do sexo feminino. Através dos documentos da Escola Ana
Vanda Bassara, observamos a expansão de matrículas de várias estudantes, de gerações
diferentes, que iniciaram ou puderam dar continuidade aos estudos. O que foi possível tanto
pela exigência do ensino até os 14 anos, como pela reorganização da sociedade que buscava a
formação escolar.
Foi com base nas diferenças de gênero que a composição de turmas, currículo, e outras
pedagogias foram desenvolvidas. A LDB de 1971 não tornou obrigatória a composição de
turmas com base no sexo. A partir da documentação da Escola Ana Vanda Bassara,
percebemos que, em meio a tantas mudanças na sociedade, a distinção sexual e geracional foi
ainda utilizada para compor as turmas. Enquanto eram crianças, a formação dos/as estudantes
baseada na concepção de que pertenciam a um corpo infantil e inocente, a educação até a
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quarta série do ensino fundamental era organizada de maneira mista. Na passagem para a
adolescência e a vida adulta, a educação escolar, organizada com base nas distinções de
gênero, apresentada pela LDB de 1971, visava garantir uma preparação do corpo para o
trabalho. Corpo utilizado como base para estruturar as aulas de Educação Física, onde deveria
ser separado fraco/forte, frágil/resistente, macho/fêmea. As aulas dessa disciplina foram
pensadas de modo a fortalecer/preparar o corpo para cumprirem suas funções sociais
construídas historicamente. Nessa perspectiva, o corpo visto como feminino deveria ser
preparado para a maternidade. Vimos ao decorrer do capítulo II que as distinções corporais
sustentaram a divisão de turmas e a organização curricular de disciplinas que ainda
apresentavam as mulheres como responsáveis aos afazeres domésticos.
Com a atuação de uma pedagogia preventiva, as ações realizadas na Escola Ana
Vanda Bassara ampliaram as atenções em um currículo generificado. O debate sobre
sexualidade, apontado no capítulo, demonstra o interesse da educação escolar no fomento da
normalização da heterossexualidade como meio de prevenir as estudantes que pudessem
realizar atitudes vistas como desviantes. Com base nas discussões, descobrir a sexualidade
e/ou optar por não se casar eram motivo de correções. Falar sobre sexo, masturbação,
casamento e maternidade para as estudantes, além de naturalizar as diferenças de gênero e
buscar regular a sexualidade, eram pedagogias que vislumbravam barrar uma modernidade
indesejada pelo conservadorismo, existente na estrutura da LDB de 1971. A equipe de
educadores/as da Escola Ana Vanda Bassara buscou instruir todos/as estudantes para que
seguissem antigos costumes. Junto às disciplinas de formação técnica foi apresentado a
formação em Educação para o Lar, em 1980. Um ano depois da promulgação da lei que
tornava obrigatória às escolas a educação para o casamento. Nesse momento, a Escola Ana
Vanda Bassara incluiu em seu currículo a disciplina de Indústria Caseira.

De maneira

bastante significativa, os valores relativos ao casamento compulsório, família nuclear e
heteroafetiva, e as relações desiguais entre homens e mulheres foram mantidas na instituição
sobre um viés de modernização conservadora. Em meio à obrigatoriedade de ensinar para o
casamento e manutenção do vínculo, a Escola Ana Vanda ganhou espaço autorizado para
ampliar e/ou reforçar as diferenças de gênero, o que foi feito a partir da manutenção de turmas
divididas por sexo onde a formação das turmas femininas consistia em uma preparação para o
ser mulher(es).
No capítulo III, enfocamos a discussão sobre o conteúdo da disciplina de Indústria
Caseira e e as subjetividades da estudante Liza desenvolvidas por intermédio da educação
recebida na Escola Ana Vanda Bassara. Nosso foco foi analisar os conteúdos trabalhados na
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referida disciplina, através das traduções do caderno da estudante. O caderno possui registros
do conteúdo estudado, colagens e atividades realizadas no ano de 1982, que apresentam
distinções de gênero. Foi através de ensinamentos de como namorar, casar, morar, trabalhar,
vestir-se, embelezar-se, cuidar da casa, dentre outras atividades rotineiras, que a equipe da
Escola Ana Vanda Bassara interpretou a instrução para o casamento, os cuidados domésticos,
a construção do lar, o cuidado de si, e a manutenção do vínculo familiar. A existência de uma
disciplina especificamente para as meninas e adolescentes demonstra que a própria equipe
escolar pretendia ainda a manutenção das relações excludentes, onde caberia às mulheres a
atuação estreitamente ao lar. Casar e manter-se unido/a foi interpretado como uma atividade
racional, onde na divisão de tarefas, o espaço doméstico e os cuidados sobre o corpo das
mulheres, foram apresentados como os responsáveis em manter a união conjugal.
Mesmo com várias disparidades entre homens e mulheres, o início da década de 1980,
momento de escritura do caderno de Indústria Caseira, por Liza, aponta que as mulheres
tinham conquistado vários direitos, como o uso de contraceptivos, acesso à educação e
trabalho em diferentes setores, dentre outros. A ampliação da presença de mulheres no
mercado de trabalho faz parte de transformações que provocaram descontentamento e
estranhamento de alguns grupos, frente as novas relações familiares, em que as mulheres não
estavam confinadas ao lar. A equipe da Escola Ana Vanda Bassara organizou a disciplina de
Indústria Caseira de modo a idealizar como as mulheres deveriam representar-se socialmente
e serem modernas e produtivas em casa. Uma ideia de modernidade entrelaçada em meio ao
conservadorismo, pois ainda era necessário separar as atividades entre homens e mulheres.
Em meio a essa sociedade proclamada como modernizada, as atividades da casa foram
apresentadas tais como uma indústria, uma comparação a um setor que por anos foi
negligenciado às mulheres. A casa, o lar, representado como uma indústria, ganha uma
valorização que busca fixar as mulheres em casa, em que de modo sutil coloca as mulheres
como racionais frente as distinções de gênero. Trabalhar fora de casa ainda é apresentado
como uma obrigação masculina. Uma proposta de que crianças e adolescentes do sexo
feminino deveriam ser instruídas para exercerem as atividades do lar de forma racional. A
racionalidade expressaria: ser trabalhadeira, econômica, saber controlar o tempo, atividades e
o principal, os gastos de casa, pois o dinheiro não era seu e sim de quem trabalhou para
sustentar o lar. Pois a partir dos ensinamentos da disciplina de Indústria Caseira, as mulheres
modernas seriam produtivas dentro de casa; ou, como trabalhadoras no comércio, serviços ou
indústria, precisariam racionalizar os encargos domésticos, ainda sob seus ombros. Estes
foram alguns dos ensinamentos voltados a agir de maneira significativa sobre meninas e
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jovens mulheres, postas como produtivas. Aos homens, maridos e filhos, atribuiu-se a
necessidade de participação nas atividades domésticas, mesmo que de forma coadjuvante. O
que não deixa de ser um avanço frente às concepções de que o trabalho doméstico seria
estreitamente obrigação das mulheres.
Assim, mediante às observações das traduções de Liza, os enunciados da disciplina de
Indústria Caseira ora prezavam pela valorização das mulheres, ora naturalizavam as
atividades domésticas, ressignificadas em um novo contexto, insistindo na reafirmação das
diferenças entre homens e mulheres. Ser mãe, esposa e dona de casa, ainda em fins do século
XX, foram transmitidos e naturalizados pela Indústria Caseira. As mulheres idealizadas pela
Indústria Caseira não deveriam se esquivar de tais obrigações. Caberia a elas utilizar de
instrumentos, máquinas e tecnologias criadas para viver em um mundo moderno, contudo,
sem romper com as amarras das desigualdades entre homens e mulheres.
Assim, mediante o saber apresentado nessa disciplina, a idealização do ser mulher(s)
no início da década de 1980 era ser mãe, esposa e dona de casa, ao mesmo que tempo em que
incentivava o consumo e manuseio de produtos correspondentes a uma sociedade moderna, de
modo a aperfeiçoar e garantir a felicidade do casamento. A elaboração das propostas
educacionais da Escola Ana Vanda Bassara, por intermédio da disciplina de Indústria Caseira,
contribuiu para a construção tanto de como as mulheres deveriam representar-se socialmente,
como para marcar as diferenças de gênero, reconstruídas em meio ao discurso de
modernização. Observamos ainda no capítulo III, que as idealizações em ser mulher(s) e viver
em um mundo moderno exigiam das pessoas um poder aquisitivo que possibilitasse o
consumo de diversos produtos, para atender a felicidade do casal. Logo, a condição social foi
outro marcador que contribuiu para reforçar as diferenças entre o ser homem(s)/mulher(s) e
rico/pobre.
Através das entrevistas realizadas com Liza, observamos que a educação escolar,
principalmente a recebida pela disciplina de Indústria Caseira, contribuiu para a formação das
subjetividades da estudante. Vinda do campo, desde os 12 anos de idade trabalhava como
empregada doméstica. A condição social contribuiu de forma intensa para marcar a posição
de Liza frente o saber recebido na escola e o colocado na prática. Com uma realidade bastante
diversa, os ensinamentos promovidos na escola não foram aplicados em seu lar, mas sim na
casa da tia e das patroas onde trabalhava. O casamento, tema tão debatido ao decorrer da
disciplina, agiu de forma sutil na formação de Liza. Suas lembranças demonstram que até
seus 24 anos de idade viveu a espera de alguém para completar-se como mulher. O dinheiro
ganho com o trabalho, principalmente durante o período que ficou em São Paulo, foi
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fundamental para construir o enxoval para o tão sonhado casamento. Branca, e de
descendência europeia, sua a condição social fez com que Liza deixasse os cosméticos em
segunda opção, apresentados na disciplina como necessários para aperfeiçoar a suposta beleza
feminina. Quando encontrado o suposto príncipe, as subjetividades de Liza, composta por
uma instrução escolar marcada por um modelo burguês, fez com que ela não conseguisse
chamar de lar a casa que construíram para morar.
Mesmo com tantas desigualdades e hierarquias de gênero, Liza representa um dos
avanços educacionais da década de 1970. A abertura para a instrução escolar de formação
diversificada contribuiu para a conquista de Liza em um cargo de assistente administrativo.
Porém, com grandes influências da atuação de uma disciplina e divisão escolar que tinha
como norma as diferenças de gênero, as lembranças de Liza nos informam como essa
educação contribuiu para a manutenção de desigualdades que pesam sobre as mulheres
pobres.
Ao longo dos dois anos de realização desta pesquisa, foram acirrados no país os
debates, discussões e enfrentamentos políticos relativos aos direitos e conquistas das
mulheres. Em meio às reivindicações de mulheres, em centenas de mobilizações pelo país, o
que mais ouvimos foi: “Esse corpo me pertence”. Joana Pedro nos indica que o feminismo
passou a protagonizar a insatisfação frente a relações desiguais entre homens e mulheres, de
forma mais ampla e com maior visibilidade.417
Em meio a tantos avanços, nos últimos meses, várias dessas conquistas estão sendo
confrontadas e/ou vem sofrendo tentativas de ataques. É bastante emblemático, por exemplo,
o artigo publicado pela Revista Veja, intitulado: “Bela, recatada e do lar”, com referências a
Marcela Temer, esposa de presidente interino Michel Temer, retomando discursos sobre as
mulheres da década de 1940. Esse texto, publicado na mesma semana da votação do
Impeachment da presidenta eleita Dilma Rousseff, na Câmara de Deputados Federais, se
configura como uma afronta às conquistas das mulheres, entre elas, a participação no campo
da política. Mary Del Priori, em entrevista à BBC (Corporação Britânica de Radiodifusão)
filial brasileira, afirma que ao menos 20% das uniões existentes no país ainda buscam um
relacionamento com os adjetivos pronunciados pela revista. O pertencer ao espaço doméstico
como obrigação e parte de uma natureza, é um dos maiores agravantes que pesa para a
efetivação da autonomia das mulheres.
417
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Na cidade de Guarapuava, desde agosto de 2014, período que foi dado início a esta
pesquisa, ocorreram seis casos de feminicídio418. Importante lembrar que o município de
Guarapuava, no ano de 2012, se encontrava em 98ª lugar no ranking do feminicídio do país.419
Acreditamos que a educação escolar é uma das formas para que as mulheres possam
conseguir autonomia e condições iguais nas relações com os homens. O empoderamento das
mulheres só pode ser possível a partir de uma educação não sexista, machista e/ou misógina.
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ANEXO A – TABELAS
Tabela 01: Disciplinas da Lei Orgânica de Ensino.
Disciplinas conforme Decreto – lei 4.244, de 09 de abril de 1942 – Lei Orgânica do Ensino
Secundário.
GINASIAL 4 ANOS
Disciplinas a serem
I. Línguas: 1. Português. 2. Latim 3. Francês. 4. Inglês. II. Ciências: 5.
cursadas
Matemática. 6. Ciências naturais. 7. História geral. 8. História da Brasil. 9.
Ginasial (primeiro
Geografia geral. 10. Geografia do Brasil. III. Artes: 11. Trabalhos manuais. 12.
ciclo)
Desenho. 13. Canto orfeônico.
Primeira série
1) Português. 2) Latim. 3) Francês. 4) Matemática. 5) História geral. 6) Geografia
geral. 7) Trabalhos manuais. 8) Desenho. 9) Canto orfeônico
Segunda Série
1) Português. 2) Latim. 3) Francês. 4) Inglês. 5) Matemática. 6) História geral. 7)
Geografia geral. 8) Trabalhos manuais. 9) Desenho. 10) Canto orfeônico.
Terceira Série
1) Português. 2) Latim. 3) Francês. 4) Inglês. 5) Matemática. 6) Ciências
naturais. 7) História do Brasil. 8) Geografia do Brasil. 9) Desenho. 10) Canto
orfeônico.
Quarta Série
1) Português. 2) Latim. 3) Francês. 4) Inglês. 5) Matemática. 6) Ciências
naturais. 7) História do Brasil. 8) Geografia do Brasil 9) Desenho. 10) Canto
orfeônico.
Disciplinas conforme Decreto – lei 4.244, de 09 de abril de 1942 – Lei Orgânica do Ensino
Secundário.
DOS CURSOS CLÁSSICO E CIENTÍFICO – 3 anos
Disciplinas a
I. I. Línguas: 1. Português. 2. Latim. 3. Grego. 4. Francês. 5. Inglês. 6. Espanhol. II.
serem cursadas
Ciências e filosofia: 7. Matemática. 8. Física. 9. Química. 10. Biologia. 11. História
Ginasial (segundo geral. 12. História do Brasil. 13. Geografia geral. 14. Geografia do Brasil. 15.
ciclo)
Filosofia. III. Artes: 16. Desenho.
Primeira Série
Segunda Série
Terceira Série

Primeira série
Segunda série
Terceira série

ENSINO CLÁSSICO
1) Português. 2) Latim. 3) Grego. 4) Francês ou inglês 5) Espanhol. 6) Matemática. 7)
História geral. 8) Geografia geral.
1) Português. 2) Latim. 3) Grego. 4) Francês ou inglês 5) Espanhol. 6) Matemática. 7)
Física. 8) Química. 9) História geral. 10) Geografia geral.
1) Português. 2) Latim. 3) Grego. 4) Matemática. 5) Física. 6) Química. 7) Biologia.
8) História do Brasil. 9) Geografia do Brasil. 10) Filosofia
ENSINO CIENTÍFICO
1) Português. 2) Francês. 3) Inglês. 4) Espanhol. 5) Matemática. 6) Física. 7) Química.
8)História Geral. 9) Geografia Geral. 10) Desenho.
1) Português. 2) Pranceês. 3) Inglês. 4) Matemática. 5) Física. 6) Química. 7)
Biologia. 8) História Geral. 9) Geografia Geral. 10) Desenho.
1) Português. 2) Matemática. 3) Física. 4) Química. 5) Biologia. 6) História do Brasil.
7) Geografia do Brasil. 8) Filosofia. 9) Desenho.

Fonte: Decreto – lei 4.244, de 09 de abril de 1942 – Lei Orgânica do Ensino Secundário.
Org. ZALUSKI, 2016.
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Secundário.
_____________. Decreto-Lei nº 4.642, de 2 de Setembro de 1942. Dispõe sobre as bases de
organização da instrução prémilitar.
_____________. Decreto – lei n.8.529 – de 2 de janeiro de 1946. Dispões a gratuidade e
obrigatoriedade do ensino primário.
_____________. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nº. 4.024, de 20 de
dezembro de 1961.
_____________. Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968. Ensino Superior.
_____________. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 5.692 de 11 de agosto de 1971.
_____________. Decreto n° 493 de 19 de maio de 1975. Coordenação de Educação Moral e
Cívica. Diário Oficial de 22 de maio de 1975.
_____________. Lei nº 6.515, de 26 de dezembro de 1977. Lei do Divórcio.
_____________. Lei nº 6.660, de 18 de junho de 1979. Educação para o casamento e
manutenção do vínculo.
_____________. Lei nº. 7.044 de 18 de outubro de 1982. Atribui o ensino técnico como
opcional.
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ESQUEMA OESTE. Jornal. Lar Escola, 25 de maio de 1978.
Ficha preenchida com o resultado final dos/as alunos/as referentes ao ano de 1972.
Grade curricular para as 5ª(s), 6ª(s), 7ª(s) e 8ª(s) séries do ano de 1980-1982, Escola Ana
Vanda Bassara.
GUARAPUAVA, Decreto nº 18.238, de 02 de maio de 1965. Reconhecimento da Casa
Escolar como instituição de ensino.
_____________. Decreto 6.106, de 21 de julho de 1967. Alteração nome para Grupo Escolar
Rui Barbosa.
_____________. Lei nº. 08, de 23 de março de 1974. Autorização para construção de escola.

_____________. Lei n.º 11/1974. Dispõe execução de obras.
_____________. Lei nº 10, de 06 de setembro de 1974. Dispõe execução de obras.
__________________ . Mapa: Guarapuava 1983.
__________________ . Mapa: Área 19 Guarapuava, 1970.
INDÚSTRIA CASEIRA, Caderno brochura, 48 fls, 1982.
Livro ata. atas de exames (1965-1971);
Livro ata. Atas de Exame (1970-1973);
Livro ata. Ata de reunião A.P.P., 1974-1979.
Livro Ata. Livro de visitas. 20 de março de 1967.
Livro Ata. Livro de notas de 1972-1973.
Livro Ata. Livro ata de notas 1974.
Livro Ata. Livro ata de notas: 1975.
Livro Ata. Livro ata de notas: 1976.
Livro Ata. Livro ata de notas 1978.
Livro Ata. Livro de notas (1979-1980).
Livro Ata. Registro de Matrícula 1982.
Livro Ata. Registro de Matrícula 1983.
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Livro Ata. Ata de Reunião da Associação de Pais e Professores. A.P.P.
Livro ata. Relatório de Estágio em supervisão escolar realizado na escola Ana Vanda Bassara.
Livro, Normas e deliberações para Associação de Pais e Professores. A.P.P. Estado do Paraná.
PARANÁ, Estatuto da Associação de Pais e Professores A.P.P. Olavo Bilac - Escola Ana
Vanda Bassara.
_____________. Decreto nº. 1390/75 de 23 de dezembro de 1975. Regulamenta a instituição
como Escola Rui Barbosa – Ensino de 1º Grau.
_____________. Pronunciamento do governador Jayme Canet Junior em 01 de março de
1977.
_____________. Mensagem apresentada à Assembleia Legislativa do Paraná. Curitiba, 01 de
março de 1979.
_____________. Decreto nº 915, em 23 de julho de 1979. Autorização para funcionamento da
Escola Ana Vanda Bassara.
Quadro geral de pessoal lotado. 1983. Escola Ana Vanda Bassara.
Relação dos/as professores/as e o número de aulas nas respectivas matérias 1982-1983, Escola
Ana Vanda Bassara.
REGISTRO. Grupo geral de pessoal Lotado e/ou em exercício. Declaração de aulas
extraordinárias. Escola Ana Vanda Bassara, 1982/1983.
REGISTRO. Quadro geral de pessoal lotado Escola Ana Vanda Bassara, 1983.
REGISTRO. Tabela de número de matrículas para o ano letivo de 1983. 20 de dezembro de
1982.
Demonstrativo sobre as disciplinas ministradas na Escola Ana Vanda Bassara entre 1971 até
02 de julho de 1982.
Declaração de aceitação das aulas distribuídas em dezembro de 1982 para o ano letivo de
1983, Escola Ana Vanda Bassara.
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