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RESUMO 
 
 
 
 
 

Este estudo se propôs mostrar como ocorreu a inserção da mulher no 

magistério, no final do século XIX, a partir da criação de uma instituição educativa: a 

Escola Normal para Senhoras da Sociedade Propagadora da Instrução Pública, 

criada no Recife em 1872 pela benemérita Sociedade Propagadora da Instrução 

Pública, dirigida pelo Dr. João José Pinto Júnior. Era uma escola privada, mas 

gratuita, surgida no seio da sociedade civil, não tutelada pelo Estado, e que buscava 

inserir a mulher no mundo do trabalho através de uma atividade para a qual, 

acreditava-se, ela estava naturalmente “destinada”. Com base em fontes como 

estatutos, regimentos, regulamentos e memória da Sociedade Propagadora, 

relatórios dos Inspetores de Instrução e periódicos da época, buscou-se, neste 

trabalho, (re)construir aspectos da realidade social pernambucana relativos à 

educação da mulher, através do ambiente social da época, que apontava para uma 

“comunidade de sentido”, uma preparação da sociedade em geral para a aceitação 

de novas idéias que se pretendiam "modernas". Essa movimentação social se fez de 

baixo para cima, pela livre difusão das idéias, pelo convencimento, com farto uso da 

imprensa e por ações educativas, revelando a crença nos poderes da instrução e da 

educação para a implantação de uma desejada sociedade moderna, fundada na 

urbanização e industrialização.  

 
Palavras-chave: Educação. História da educação. Feminização do magistério.  
                            Ensino normal. Sociedade Propagadora da Instrução Pública. 
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ABSTRACT 

 
 

 
 

 
Analyze the insertion of the woman in the teaching since the creation of an 

educational institution: The Normal School to Ladies of the Spreader Society of the 

Public Instruction, originated in Recife in 1872 by the well-deserving Society 

Spreader of the Public Instruction managed by Dr. João José Pinto Júnior. It was a 

private school, but a free one, emerged in the middle of the civil society, not 

sponsored by the State, which objective was to introduce the woman in the world of 

work through an activity to which believed she was naturally destinated to. Based on 

surces such as  statutes, regiments, regulations and the Spreader Society’s memory,  

instruction inspector’s reports and journals of the time, this research claim to 

reconstitute aspects of the social reality in Pernambuco related to woman's 

education, trough the social ambience of that age that pointed to an "community of 

sense", a preparation of the society in general to the acceptance of new ideas that 

were supposed to be modern. This social movement was made from the bottom up 

through the free diffusion of ideas, through the convincement, with huge usage of the 

press and through educational actions showing the belief in the power of the 

institution and education to the establishment of a desired modern society based on 

the urbanization and industrialization. 

 

Keywords: Education. History of Education. Teaching feminization. Normal Course. 

Spreader Society of the Public Instruction. 

 

 
 
 
 
 

 
 



 

 
RÉSUMÉ 

 
 

 
 
 

Étudie l´insertion de la femme au magistère à partir de la crèation d´une 

institution éducative; l´école normal pour les dammes de la Societé Propagatrice de 

la Instruction Publique, fondée au Recife em 1872 pour la bienfaisante Societé 

Propagatrice de l´Instruction Publique dirigée par le Dr. João José Pinto Júnior. 

C´était une école privée, mais gratuite, qui a surgi au milieu, de la societé civil, sans 

être tuteliée par l´Etat et qui cherchait insérer la femme au champs du travail à 

travers d´une activité à laquelle, on croiait qu’elle était naturelment destinée. Sur la 

base de sources comme statuts, régiments, règlements de la Societé Propagatrice 

de l´Instruction Publique, des compte-rendus des inspecteurs d’instruction et 

périodiques, dans ce travaille on a cherché reconstruire les aspects de la realité 

social ‘pernambucana’ par apport l´éducation de la femme à travers du milieu social 

de l´époque qui signalait jusqu´a une “societé posée”, une preparation de la societé 

em general à l´ouverture des nouvelles idées qui ont eu la pretension d´être 

“moderne”. Ce bouleversement social a été procede de la base, en montant, à 

travers la livre propagation des idées par la persuasion; en s´utilisant abondament de 

la presse et par dês actions éducatives, en révélant la crédibilité à la puissance de 

l´instrution et de l´éducation, pour l´implantation d´une société moderne, souhaitable 

basé dans l´urbanization et l´industrialization. 

 
 
Mot-cléf: Éducation. Histoire de l´éducation. Féminization du magistère. 
L´enseignement normal. Societé Propagatrice de l´Instrution Publique.    
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A educação da mulher no Recife no final do século XIX:  
ensino normal e anúncios de progresso. 

 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Com base em dados coletados entre setembro de 2003 e setembro de 2004, 

o IBGE apresentou à população em 2005, e a mídia divulgou em tom comemorativo, 

estatísticas mostrando que, no Brasil, as mulheres vinham obtendo melhores 

resultados escolares que os homens1 e que esse quadro, que mostra sinais de 

elevação a partir dos últimos 30 anos, tendia a continuar. E, partindo do pressuposto 

de que existe uma relação entre escolarização e participação qualificada no 

mercado de trabalho, também se observava um crescimento da inserção da mulher 

no mundo profissional.  

Essa situação, que vem se delineando já há algumas décadas2, nos 

apresenta uma interrogação quanto aos processos que levaram à maior presença 

feminina na vida econômica e social (em alguns casos, apenas aparente) e o que 

isso pode significar no quadro mais amplo das relações de poder entre homens e 

mulheres, no Brasil. Contudo, como demonstram os dados do Censo, não há 

equidade no mercado de trabalho: para uma mesma atividade, as mulheres ganham 

cerca de 30% menos que os homens. Da mesma forma, não se pode observar 

mudanças profundas com relação às desigualdades de gênero na família, no 

trabalho em geral e no trabalho doméstico, apesar do Novo Código Civil, Lei n. 
                                                 
1 Quanto ao nível de escolaridade, concluíram o Ensino Médio: Homens: 24,1% , Mulheres: 27,7%. 

Considerando a População Economicamente Ativa, menos de 30%  dos homens têm 11 anos ou 
mais de estudo e 40% das mulheres. Fonte: IBGE/PNAD, 2005.  

 
2 O IBGE, em: Estatísticas históricas do Brasil, 1999,  apresenta  a ‘Estrutura da população ativa por 

sexos, no período 1940-1991’: 
Homens:  1940: 81%  1950: 85,5%  1960: 82%    1970: 79% 1980: 73% 1991: 61,5% 
Mulheres:          19%            14,5%                  17,5%            21%                      27%                  35% 
Considerando a evolução da proporção entre homens e mulheres, entre 1872 (primeiro censo) e 

1991: 
Homens: 1872:    51,5%  1940: 49,99%  1991:  49,4% 
Mulheres:                      48,5%            50,01%             50,6% 
Em 1980, a população ativa feminina trabalhava principalmente no setor terciário, nos seguintes 

ramos de atividade: serviços domésticos (40%), comércio (20%), serviços de educação (18%), 
serviços de saúde (8%), outros (14%).  
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10.406 de 10.1.2002 já ter estabelecido o princípio da igualdade jurídica dos 

cônjuges, isto é: comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e 

deveres para homem e mulher (Art. 1.511). Contudo, a simples existência de uma 

igualdade jurídica não assegura a superação das desigualdades.  

Essa luta tem mobilizado as mais diversas organizações de mulheres e 

também alguns políticos do país, a ponto de o ano de 2004 ter sido proposto e 

instituído pelo Congresso como o ‘Ano Nacional da Mulher’. Foi escolhida uma 

comissão especial, no Senado, que iniciou seus trabalhos fazendo o diagnóstico da 

condição da mulher na sociedade brasileira. O conhecimento da origem dos males 

da discriminação e da violência contra a mulher foi considerado importante para 

fundamentar o relatório das atividades e indicativos técnicos que pontuassem o 

quanto ainda é necessário avançar para diminuir as desigualdades apontadas entre 

homens e mulheres. Na apresentação do Relatório3, se lê: 
Haverá um tempo em que nós mulheres não inspiraremos mais comissões e datas 
especiais para tratar de nossas dificuldades, quando o ideal de igualdade absoluta 
seja cotidiana realidade. Haverá um tempo em que a lei máxima dos direitos 
humanos seja inteiramente cumprida e todos seremos realmente iguais em direitos e 
oportunidades. Haverá um tempo em que não seremos mais discriminadas com 
menor salário, menor espaço social, [...] haverá um dia em que não seremos mais 
maioria numérica e minoria nos cenários da política, dos negócios, dos governos. [...] 
Haverá esse dia, quando todos reconhecerão que nossa pacífica rebelião tem um 
sentido maior: fazer o mundo melhor – mais justo e mais igualitário. Por isso temos 
trabalhado e lutado. [...] Dignamente lutamos para que a igualdade de gêneros não 
seja apenas definida em leis. Seja real. 

 

O primeiro aspecto do diagnóstico trata exatamente da relação: mulher, 

educação e trabalho. Também destaca o “dinamismo das mulheres no mercado de 

trabalho [...] e a estagnação dos homens”: enquanto elas passaram de 28% em 

1976 para 50% em 2002, eles mantiveram “a mesma taxa histórica de ocupação: 

75%” Em seguida, explica a mudança de metodologia usada pelo IBGE, que passou 

a utilizar o conceito de trabalho ampliado (que inclui atividades na economia informal 

e o trabalho doméstico). Se é assim, realmente não há muito a comemorar.  No 

entanto, as diferenças quanto ao fator educação são dignas de nota, embora, 

repetimos, os ganhos educacionais das mulheres não se reflitam diretamente na sua 

sorte no mercado de trabalho. 
O aumento da atividade das mulheres, uma das mais importantes transformações 
ocorridas no País desde os anos 70, resultou não apenas da necessidade econômica 
e das oportunidades oferecidas pelo mercado, em conjunturas específicas, mas 

                                                 
3 Pode-se conhecer o Relatório final acessando: <http://www.senado.gov.br/anodamulher/relatorio>. 
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também, em grande parte, das alterações demográficas, culturais e sociais que vêm 
ocorrendo. 

 
Essa afirmação, produzida no final do século XX4, caberia também no século 

XIX, demonstrando que a causa feminina continua sendo uma das causas da 

sociedade atual, no Brasil e no mundo, atraindo adeptos e defensores em várias 

frentes e em vários setores, como evidência disso.  Tanto que, na reunião de Cúpula 

do Milênio, realizada em 2000, líderes de todos os países do mundo 

comprometeram-se a envidar esforços para atingir oito metas de desenvolvimento (a 

terceira se refere exatamente à promoção da igualdade entre os gêneros e 

expansão das oportunidades educacionais) até o ano de 2015. O Secretário Geral 

da ONU, buscando mobilizar a vontade política necessária para implantar os 

compromissos assumidos com as metas, criou o Projeto Milênio para dar o 

embasamento técnico às formas mais eficientes de alcançar cada uma delas5.  

Como se vê, ainda se procuram soluções para problemas cruciais como esse, 

em nossa época. Como essas questões têm raízes históricas, uma das formas de 

colocar em discussão esses desafios é saber como eles são produzidos e como têm 

sido resolvidos. É nesse sentido que pesquisas em História da Educação são 

reconhecidas como úteis, na medida em que podem oferecer ferramentas para o 

entendimento do presente, pois a educação escolar é uma das áreas que mais 

evidenciam mudanças nas relações sociais de gênero ao longo do século XX: há 

cem anos, o acesso à educação formal, especialmente aos níveis superiores era, 

junto ao direito de voto, uma das principais reivindicações dos movimentos de 

mulheres. O acesso irrestrito e indistinto da população (incluindo as meninas) às 

instituições escolares foi uma das promessas do projeto de modernidade que, no 

Brasil, tomou impulso na segunda metade do século XIX, envolvendo também os 

políticos de variadas posições. Os conservadores entendiam que a instrução das 

mulheres era necessária para que elas pudessem educar melhor os filhos, nos 

primeiros anos de vida. Para os liberais, por sua vez, elas deveriam ser instruídas 

para que pudessem participar do projeto de civilização e modernização do país. 

                                                 
4 Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) em convênio com DIEESE: A participação da mulher 

no mercado de trabalho (em São Paulo). Maio de 1997. Disponível em:<http://www.dieese.org.br>. 
Acesso em:27 mar. 2006. 

5 Sobre o tema, ver o trabalho de Carmen Barroso: Metas e desenvolvimento do milênio, educação e 
igualdade de gênero, publicada no Cadernos de Pesquisa, n. 123, set./dez. 2004. 
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No esforço de entender essas trajetórias, decifrar o que permanece e o que 

muda para permitir ou exigir a presença das mulheres nas escolas, observamos que 

algumas idéias sobre a escolarização feminina no século XIX, assim como a 

feminização do magistério primário têm circulado com determinada insistência, 

adquirindo força de verdade. Toma-se como certo, por exemplo, o desinteresse pela 

carreira do magistério primário por parte dos homens, o que explicaria o ‘abre-fecha’ 

de Escolas Normais em todo o país, nas décadas de 1830 a 1860. A sociedade 

brasileira ainda não estava preparada para a necessidade de escolarização?  

Generalizava-se a conclusão que, a partir do final do século, o professorado 

sofreu um processo amplo de feminização, com a substituição de mestres do sexo 

masculino por professoras, em geral vinculando essa transformação a uma queda 

salarial e de prestígio da ocupação.  No entanto, sabemos muito pouco sobre a 

reação dos homens quanto à inserção das mulheres no magistério. Alguns artigos 

que circularam na imprensa periódica da época nos permitiram suspeitar que essa 

‘substituição’ não ocorreu tranqüilamente, nem por parte dos homens-professores, 

nem por parte da sociedade. 

A inexistência de oportunidades educacionais para as meninas, ou uma 

presença muito restrita, mesmo nas camadas sociais urbanas e mais favorecidas 

economicamente é outro ponto aceito, sem grandes discussões. Isso porque o que 

se encontra escrito é, como diz Mary Del Priore (2001, p.8), uma história “mascarada 

pela fala dos homens, ausentes que estavam [as mulheres] do cenário histórico”. E 

essa história não pode ignorar a voz das principais envolvidas na questão, embora 

existam poucas informações a respeito das meninas que freqüentavam escolas no 

século XIX, sobre sua origem social, sobre seus professores ou professoras e os 

tipos de escola e ensino a elas oferecido, principalmente em Pernambuco. Essas 

informações são imprescindíveis para fundamentar afirmações sobre um processo 

crescente de escolarização das mulheres nos últimos 150 anos e para a 

compreensão de uma possível feminização do magistério e seus significados.  

Superado o período de discursos descolados da prática social, que marcou 

principalmente a primeira metade do século XIX6, a inserção da presença feminina 

no mundo social, mais particularmente através da escola, não é uma mera questão 

de presença física, de visibilidade, de estatísticas de matrículas ou de número de 

                                                 
6 A esse respeito, ver a dissertação  de Beatriz Guimarães: Saberes consentidos, conhecimentos 

negados: o acesso à instrução feminina no início do século XIX em Pernambuco, 2002. CE-UFPE. 
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mulheres que estudavam e trabalhavam, que aparecem em todos os Relatórios dos 

Inspetores de Instrução. Embora isso seja importante, é insuficiente. Por isso, 

buscamos o ambiente social da época, admitindo que existe toda uma “preparação”, 

um ambiente que se anuncia, argumentos que precisam ser difundidos, resistências 

que precisam ser quebradas, pessoas que devem ser convencidas, justificativas a 

serem aceitas, personalidades que devem ser atraídas. Todo esse movimento faz 

uso da imprensa e culmina com a criação de instituições apropriadas, dedicadas a 

essa “missão”, tal como a Sociedade Propagadora da Instrução Pública. 

É exatamente essa realidade não imediatamente visível e ainda pouco 

conhecida, relativa à sociedade pernambucana e ao imaginário que nela se difunde 

sobre a educação da mulher – ambientação social que legitima a criação da Escola 

Normal da Sociedade Propagadora da Instrução Pública no Recife, na segunda 

metade do século XIX - que pretendemos estudar. 

Quanto à escolha do período, sabemos que estamos “produzindo” um século 

XIX, na medida em que elegemos, no conjunto de fatos e idéias registradas 

cronologicamente num tempo histórico, aquilo que nós percebemos, aquilo que para 

nós é relevante e significativo. Sabemos, portanto, que tomar uma data ou período 

como referência, parece ser uma arbitrariedade (e de certa forma é), mas existem 

razões para a nossa opção pelo século XIX:      

- foi um período de grandes transformações que marcaram o mundo ocidental, o 

país, e também o Recife, do ponto de vista urbanístico, além das lutas sociais e das 

disputas políticas, principalmente  entre conservadores e liberais; 

- porque, além de ser a “época da educação”(segundo a definição de Cambi), é um 

marco para a história da educação escolar das mulheres no mundo ocidental, no 

Brasil e em Pernambuco,  por representar uma ruptura com relação à mentalidade 

dominante da época. É um momento histórico no qual são lançados projetos que, na 

época, mostravam-se ousados mas que, no século seguinte, são assimilados e 

tornam-se parte do  cotidiano.  

Pode-se apontar como sinal indicativo da ruptura, especialmente a segunda 

metade do século, do ponto de vista das mudanças culturais e da organização 

social, o surgimento de novos valores, novos comportamentos, novos hábitos de 
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consumo, uma espécie de antecipação de sonhos, um prenúncio de progresso, 

associado a novo.  

O interessante nessa construção é exatamente a descoberta das 

antecipações, das rupturas, das coisas que, pela tendência dominante, não 

deveriam estar presentes, as coisas improváveis que, estatisticamente seriam 

irrelevantes, banais, mas que ocorrem, estão lá, porque existem sujeitos e cenários 

que permitem o surgimento de desejos, que possibilitam a expressão de ousadias. 

Nem estruturas à revelia dos indivíduos, nem indivíduos à revelia das estruturas, 

porque a realidade se constrói nessa interação.  Se existem indivíduos insatisfeitos 

com o mundo tal como ele é, é porque as estruturas que sustentam o modo de ser 

do mundo não têm o poder de impedir o surgimento de manifestações de 

insatisfação dos indivíduos. 

Não pretendemos fazer um estudo biográfico sobre a Escola Normal da 

Sociedade Propagadora da Instrução Pública no Recife, mas tomar esta instituição 

como veículo através do qual se põe em discussão a lógica que presidiu a sua 

fundação, a sua existência, além do seu trabalho de “catequese”, de convencimento 

social, de produção de novas visões nas quais o trabalho feminino não só foi 

possível, como necessário, pelas características que eram atribuídas à “natureza” 

feminina e sua “vocação” para o magistério. Estão em questão, também, os 

processos culturais que, sem controles e previsibilidade, emergem no cotidiano da 

vida social e tornam normal, progressivamente, o que até então parece absurdo e 

improvável. A incorporação da mulher ao mundo da educação escolar – primeiro 

como discente, depois como docente – significa a admissão de uma passagem da 

condição de formada à condição de formadora, o que, considerando os limites da 

moralidade e dos preconceitos da época, é um passo gigantesco de mudança, de 

comportamentos, de mentalidades, de iniciativas sociais.    

Romper com padrões dominantes, oferecer expectativas diversas, expor-se 

em defesa de idéias “fora do lugar” é sempre arriscado. Mas o mundo move-se 

assim, entre os impulsos de conservação e mudança, de permanência e 

transformação, de choques entre o velho, o que está posto, e um novo que ousa 

desafiá-lo; entre o ‘normal’ e o ‘diferente’, tal como são definidos por certos tempos e 

espaços. Fazer história não é refugiar-se num passado congelado e confortável. É 

trazer incômodos para a discussão. 
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O que nos intriga, portanto, o que nos provoca curiosidade é a emergência da 

docência feminina, ou da feminização da docência, no Brasil e em Pernambuco, em 

pleno século XIX, com todos os limites postos para a presença da mulher na vida 

econômica, social e política. Esse novo que emerge, a feminização da docência, não 

é algo “natural”, mas um processo social que exige investigação. 

 Está claro que não é um problema novo. Antes do Brasil, o fenômeno da 

feminização do magistério primário ocorreu na Europa e nos Estados Unidos. Com 

relação ao Brasil, muitos estudos e pesquisas abordam a questão. Destacamos, 

dentre outros: Rosenberg, Piza e Montenegro (1990) fizeram um balanço da 

produção acadêmica sobre o tema (estado da arte), relacionando mulher e 

educação. Cobriram o período de 1975-1988, dando seqüência ao estudo pioneiro 

realizado por Elba de Sá Barreto, que analisou a produção brasileira anterior a 1975.  

As pesquisadoras constataram a precariedade e dispersão dos estudos (ainda 

concentrados nas regiões leste e sul), concluindo que o quadro da educação 

feminina, no Brasil, ainda está por ser traçado. Em outro trabalho, Rosenberg (2001) 

discute a produção acadêmica do período 1981-1998 e constata o aumento do 

número de estudos sobre educação e gênero/mulheres, que focalizam mais a 

condição feminina que o sistema educacional numa perspectiva de gênero. A 

temática é tratada de forma dispersa, carecendo de propostas de estudos atuais 

sobre igualdade de gênero na educação. 

Tanuri (2000) faz uma síntese (possível) da evolução do ensino normal da 

perspectiva da ação do Estado e da política educacional por ele desenvolvida. 

Reconhece a precariedade do trabalho, tendo em vista as grandes lacunas 

existentes no campo. No entanto, apresenta a relação das províncias que criaram 

Escolas Normais e, desta vez, Pernambuco é mencionado, embora se refira apenas 

à Escola Normal Oficial, criada em 1864 só para homens. 

Inspiradas num encontro realizado no México7, em fevereiro de 2001, para 

discutir a respeito da esmagadora presença de professores do sexo feminino nas 

instituições de ensino, Campos e Silva (2002), criaram um espaço de reflexão sobre 

a feminização do magistério no Brasil, reunindo estudos que analisam o 

                                                 
7 Realizado em Luis Potosi, em 2001, o encontro reuniu mais de 250 participantes de disciplinas e 

orientações diversas, do México, Brasil, Argentina, Costa Rica, Colômbia, Bélgica, Espanha e 
Estados Unidos. Todos reconheciam a feminização do magistério como área de estudo bem 
estabelecida, e falavam dos riscos associados à ausência de modelos masculinos fortes nas 
escolas. 
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desenvolvimento histórico da escola normal e a inserção das professoras no 

mercado de trabalho do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Sergipe. 

Almeida (1998) mostra a ocorrência da feminização do magistério no Estado 

de São Paulo, do final do século XIX até a década de 1930, com base nos registros 

da imprensa local. Apesar de surgir marcada por estereótipos de maternidade, a 

profissão representou o primeiro passo dado pelas mulheres para obterem alguma 

instrução e ingressarem no campo profissional.  Em outra obra (2007), estuda 

aspectos da história da educação escolar brasileira, introduzindo o recorte da 

religião acompanhado pela simbologia da sacralidade vocacionada da atuação 

docente das mulheres, com a imagética da missão, do dever sagrado e do 

sacerdócio. Destaca a autora que a forte importância da religião na vida cotidiana 

contribuiu para que os mecanismos de subordinação e opressão feminina se 

mantivessem inalterados ao longo dos séculos. 

Santos e Luporini (2003) centram suas análises nos aspectos: social, político, 

cultural e de gênero, e apresentam um estudo sobre a mulher no magistério, com o 

objetivo de compreender como a feminização é explicada sob múltiplos olhares de 

autores que abordam a trajetória da mulher professora.   

Chamon (2005) estuda a história da feminização do magistério em Minas 

Gerais num período de 1830 a 1930 e mostra que a evolução do magistério como 

profissão feminina respondeu sempre a injunções de ordem econômica, social e 

política.  

Werle (2005) discute a feminização na perspectiva de práticas 

administrativas, relacionadas com os processos de formação de professoras e 

desenvolvidas em escolas femininas a partir de 1900, no Rio Grande do Sul. Situa 

processos iniciais de formação para o magistério de primeiras letras, destacando 

rupturas e alterações no perfil da demanda. Conclui a autora que, do atendimento a 

órfãs, que ocorria na Escola Normal articulada à Diretoria de Instrução Pública e cuja 

profissionalização estava vinculada a práticas assistenciais, os cursos de formação 

de professoras foram reconstituídos e passaram a ser ofertados em várias 

instituições e locais no estado. Essas instituições, assumindo a formação de 

professoras de primeiras letras, tornaram-se independentes da diretoria, vindo a 

constituir espaço de influência da iniciativa feminina na oferta de cursos para 

mulheres de camadas privilegiadas da população. 
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Num trabalho organizado por Araújo, Freitas e Lopes (2008) e com a 

contribuição de 31 pesquisadores, foi publicada a obra As escolas normais no Brasil: 

do império à república, com o objetivo de apresentar um primeiro inventário, uma 

visão panorâmica sobre o movimento histórico educacional em torno das Escolas 

Normais e, com isso, compreender os processos que promoveram a gênese, a 

implantação e a consolidação da formação docente em 18 províncias e/ou estados 

brasileiros. Nessa coletânea, Pernambuco não aparece.   

De um modo geral, os estudos começam a dar elementos para a elaboração 

do quadro da educação feminina, no Brasil, mas esse quadro ainda não se 

completou. Mostram, ainda, que as escolhas profissionais das mulheres (a partir do 

século XIX) podem estar relacionadas a estereótipos de feminilidade (elaborados 

pelos homens) ou, em alguns casos, podem expressar decisões autônomas em 

busca de realização pessoal e independente. 

O século XIX, portanto, ao nosso ver, permanece na penumbra das 

generalizações e dos pressupostos. O que temos em mãos, como opção empírica, é 

um objeto novo, inédito: uma instituição privada, com espírito público, gratuita, 

surgida no seio da sociedade civil, não tutelada pelo Estado, que busca inserir, 

deliberadamente, a mulher no mundo do trabalho. Essa movimentação social se faz 

de baixo para cima, pela difusão das idéias, pelo convencimento, por ações 

educativas (não estatais), de crença nos poderes da instrução e da educação para a 

mudança de pessoas e da sociedade.  

A descoberta dessa instituição e de sua ação na sociedade recifense do 

século XIX nos estimularam, tomando essas questões como referenciais,  a 

responder às seguintes perguntas específicas: 

- Como foi se constituindo uma comunidade de sentido 8ao longo do século XIX e 

que se estabeleceu a ponto de tornar a população receptiva para novas 

possibilidades com relação à educação feminina? 

- O que pensava a sociedade, na segunda metade do século XIX, a respeito das 

possibilidades ou da “missão” educadora das mulheres? Atribuir essa missão às 

mulheres implicava uma “permissão” para que o universo feminino fosse integrado 

ao projeto modernizador? 

                                                 
8 Expressão usada por Baczko (1985) e significa propensão, inclinação para a aceitação de ideias 

novas, lastro coletivo que dá sentido, legitimidade a novos comportamentos. 
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 - De que maneira esse pensamento influiu na criação da Escola Normal da 

Sociedade Propagadora da Instrução Pública ou, ao contrário, como a Escola 

Normal contribuiu para a construção dessa comunidade de sentido? Que fatores de 

mudança podem ser registrados que permitem essa emergência? O que provocou a 

mudança no discurso conservador das elites da época? 

- Como a Sociedade Propagadora da Instrução Pública influenciou a formação das 

professoras? Essa instituição, dita de vanguarda para a época, conseguiu ser 

mesmo inovadora? Para que tipo de alunas? Com que conteúdos? 

Nosso objetivo é tornar conhecido o acesso da mulher à educação escolar9, 

em fins do século XIX, até chegar à feminização do magistério, com a criação da 

Escola Normal da Sociedade Propagadora da Instrução Pública, instituição privada 

que foi a primeira a aceitar moças, em Pernambuco e formá-las professoras.  

Observamos que a maioria dos trabalhos feitos no sudeste/sul até 1980, nem ao 

menos mencionam a criação das duas Escolas Normais em Pernambuco.  Havendo 

já alguns estudos sobre a Escola Normal Oficial, também do mesmo século (Mota, 

1961; Santiago, 1994; Peixoto, 2006), nos indagamos a respeito da ausência de 

estudos sobre /a partir dessa instituição pioneira em nosso estado.10  Segundo Ruy 

Belo (1978, p.125), a Escola Normal da Sociedade Propagadora da Instrução 

Pública, que na época recebeu o nome de Escola Normal para Senhoras, foi uma 

criação ousada, corajosa, pois a ela “cabe a glória de ter sido a pioneira na 

instituição do ensino normal para mulheres, isso não só em referência a 

Pernambuco, como a todo o Brasil”. A Escola Normal Oficial só três anos depois, em 

1875, é que passou a admitir mulheres no seu corpo discente. 

Com relação à Escola Normal da Sociedade Propagadora da Instrução 

Pública, desejamos saber, por exemplo, em que circunstâncias foi criada a 

instituição e em que consistia a sua parceria com os empresários. Desejamos, 

ainda, saber quem eram as primeiras alunas (sua origem sócio-econômica) e se 

havia seleção etc. A falta de estudos seria motivada  por falta de documentos? 

                                                 
9 A já citada dissertação de Beatriz Guimarães: Saberes consentidos, conhecimentos negados: o 

acesso à instrução feminina no início do século XIX em Pernambuco, 2002, apresenta os discursos  
que circularam entre 1800 e 1830 a respeito  do acesso das mulheres à instrução formal na 
província, a quem era permitido o acesso ao ensino, os lugares de educação existentes e os 
conhecimentos destinados às mulheres. 

10 A dissertação de Verônica Daniele Araújo (2000): Da instrução primária ao ensino normal: o 
início do magistério feminino em Pernambuco, trata do surgimento das duas instituições como 
necessidade de formação de  docentes, para atender à expansão da instrução primária na 
província, no final do século XIX. 
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O primeiro movimento realizado na direção de transformar essas indagações 

em uma pesquisa foi averiguar sua viabilidade em termos de fontes documentais. 

Era preciso ir às fontes, vasculhar os arquivos, descobrir que tipo de material estaria 

disponível e em que quantidade ele poderia ser encontrado. 

Tomando o termo documento no sentido mais amplo, nos lançamos a uma 

primeira busca, para nos certificarmos da exeqüibilidade do estudo. Fizemos, então, 

um levantamento prévio no Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano, na 

Biblioteca Pública Estadual (nos setores: Obras Raras e Autores Pernambucanos) e 

na hemeroteca da Fundação Joaquim Nabuco, complementadas posteriormente por 

fontes encontradas nos acervos do IPHAN e da Biblioteca da Faculdade de Direito 

(UFPE). A partir desse levantamento, conseguimos reunir fontes oficiais, tais como: 

livros de atas, relatórios anuais de Inspetores da Instrução Pública (principalmente 

João Barbalho), livros de matrículas, livro de comemoração dos 20 anos de 

fundação da instituição formadora de professoras, bem como fontes “não oficiais”, 

ou seja, revistas pedagógicas dirigidas aos professores, com reprodução de textos 

publicados na Europa por filósofos e educadores de renome, com artigos 

defendendo a instrução das mulheres, além de várias coleções de periódicos, jornais 

da época, microfilmados.  Um desafio e tanto para a história da educação 

pernambucana e também para nós: fazer a crítica do documento, questioná-lo, 

realizar o que, de acordo com a nova história, é a nova tarefa do historiador, e que 

Michel Foulcault explica, apud Le Goff (2003, p. 536): tomar a massa de elementos, 

isolá-los, reagrupá-los, torná-los pertinentes, colocá-los em relação. Em síntese, 

transformar documentos em monumentos. Mas não ingenuamente. É preciso 

“desmontar, demolir a montagem, desestruturar a construção e analisar as 

condições de produção dos documentos-monumentos” (Le GOFF, 2003, p. 538). 

Nesse processo de buscas, descobrimos o prazer de decifrar ideias e 

sentimentos, romper os mistérios e encantos em que se encerra o passado... O 

prazer de montar um verdadeiro quebra-cabeças. A tentação de colecionar dados foi 

grande! Acabamos por entender o significado das recomendações de nossos 

mestres: “cuidado para não sucumbir ao ‘fetiche’ das fontes”! Conectar o presente 

com o passado, articular vivências, restabelecer fios de identidades perdidas, 

permitir que possamos ver, como num espelho, a nossa época, o nosso tempo 

refletido no passado... E quantas perguntas surgiram! O caminho da imaginação, da 

subjetividade pode ser longo. A identificação de semelhanças e diferenças nos 
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aproximaram de pessoas de outras épocas e as experiências vividas possibilitaram 

uma certa intimidade. 

 

 

Intuímos que, no processo de leitura do material que serve de fonte de dados 

para a nossa pesquisa, devemos estar atentas para “ver” o que geralmente passa 

desapercebido para a maioria das pessoas e, como diz Lopes (1992), já ir 

examinando os pormenores negligenciáveis, imperceptíveis, tentar encontrar e 

ressaltar detalhes secundários e particularidades aparentemente insignificantes; não 

desprezar nem mesmo resíduos e dados marginais. “Decifrar ou ler nos resíduos é a 

chave que comporá um quadro mais amplo de referências” (p. 106).  

Lembramos, cabe aqui frisar bem, que a tal “chave” só abrirá portas se o nosso 

exame estiver articulado, fundamentado em questões e intenções previamente 

explicitadas. Sabemos, também, que as fontes não falam por si, nós é que lhes 

damos voz, de acordo com as “lentes” que usamos, concordando com o Sr. 

Palomar: “tudo isso acontece [...] dentro de minha cabeça, nos circuitos entre os 

olhos e o cérebro. [...] Este é o meu elemento, o único que poderei de certa forma 

conhecer”(CALVINO, 2004, p. 16).  

Desde o levantamento preliminar, nos surpreendemos ao perceber o esforço da 

sociedade pernambucana do século XIX em “impor ao futuro uma determinada idéia 

de si” (LE GOFF, 2003, p.538) pelos registros dos fatos e acontecimentos que 

marcaram a trajetória da sociedade.  

Ao mesmo tempo, vimos que havia a possibilidade de se fazer uma nova leitura 

desse passado porque a forma desse passado chegar até nós é uma construção e 

nós podemos olhá-lo numa outra perspectiva e, a partir disso, oferecer uma 

outra/nova representação dele. A história escreve, no presente, um real diferente, 

dando sentido aos vestígios do passado. Com base nesse olhar diferente, foram 

surgindo novas perguntas ao passado: como surgiu, de quem foi a idéia de “permitir” 

que a mulher recebesse uma educação escolar, numa época em que isso só era 

acessível aos homens? O que foi que mudou na mentalidade da sociedade para que 

isso acontecesse? Foi algo externo? Essas indagações nos conduziram à leitura da 

obra de Berger e Luckman: A construção social da realidade (1985); Domenach 

(1986), Giddens (1991, 2007), Touraine (1994), Nouss (1995), Santos (2000a, 
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2000c) e Rocha (2004) sobre Modernidade, além de Baczko (1985) sobre ‘imagem 

social’. 

Tais leituras nos mostraram a amplitude do debate que se faz em torno dos 

conceitos de moderno, modernização, modernidade e pós-modernidade (que são 

discutidos no capítulo 1) e que estão longe de constituir um consenso. Para uns, a 

modernidade esgotou-se e foi seguida pela pós-modernidade. Para outros, a pós-

modernidade não é outra coisa senão a continuação da modernidade que ainda não 

cumpriu suas promessas. Por isso, vivemos, hoje, numa ‘transição paradigmática’. 

As leituras também nos possibilitaram a compreensão de que cada sociedade 

produz um sistema de representações que legitima tanto a ordem estabelecida 

quanto as atividades contra ela dirigidas, que ela cria mecanismos que produzem, 

reproduzem, atualizam e colocam em circulação os bens que consideram 

necessários para a sua sobrevivência. E, ainda, que qualquer mudança ou inovação 

no campo delimitado pela vida sócio-cultural ou no imaginário dominante, só 

acontece se houver uma ‘comunidade de sentido’, isto é: uma predisposição, uma 

abertura para tal inovação. 

 Mas não foi só. Sentimos necessidade, também, de buscar referenciais para 

significados da história, com base em Castoriadis (1987), Arendt (1988), Benjamin 

(1994) e Lowenthal (1998); e Nova História, em Certeau ( 1982), Burke (1991) e 

Reis (2004),  além de autores que ajudassem na contextualização: Crouzet (1969), 

Costa (1999), Rémond (2004)  e Hobsbawm (2004a, 2004b e 2005).  Aprendemos 

com eles que o passado não pode ser revivido ou resgatado e que não existe um 

passado que se nos apresenta integralmente. Todo passado é um passado narrado, 

produzido por alguém que se serviu de registros, vestígios, documentos, pedaços 

que nos são oferecidos por um outro alguém que fez a narração. A concepção de 

História como ‘recuperação do passado’ é recente e foi exatamente com o 

cientificismo do século XIX que a História se tornou uma disciplina acadêmica e 

passou a trabalhar exclusivamente com documentos escritos, grande parte deles 

preservados em arquivos públicos nacionais. Assim, toda e qualquer produção 

escrita de história e de história da educação se faz com grande limitação de origem, 

pois é feita com base em fragmentos disponíveis, pedaços do passado a que temos 

acesso e que decidimos usar para contar a história, apresentada segundo o nosso 

olhar. E o nosso olhar é muito direcionado pelas marcas deixadas pelo que vemos, 

ouvimos falar, vivemos e lemos. Essas experiências deixam impressões tão fortes 
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que deixam marcas que se confundem com o que somos. Daí a percepção da 

complexidade do que se pretende construir, do sentimento de incompletude e 

infinitude do nosso trabalho e de todas as nossas incertezas.  É preciso, então, dar 

razão a Boaventura Santos que recomenda: “é necessário nos libertarmos da 

obsessão da objetividade”. História não é física ou química, passível de 

experimentos verificáveis, mas criação. Fundada em fontes, feita de forma metódica 

e criteriosa, com limites éticos, mas é criação. 

Percebemos, então, que o mundo acadêmico trabalha predominantemente com a 
razão, mas ciência também se faz com sensibilidade. Com certezas, mas também 

com incertezas. Que há leituras facilitadas pela visibilidade, mas há coisas que não 

vemos e que são importantes, principalmente do ponto de vista do sentimento. Se a 

academia pede um  trabalho fundamentado em ‘vestígios’, documentos, materiais 

concretos, não está excluída a ‘leitura’ e interpretação (hermenêutica) com base em 

sentimentos. “Viver é interpretar”, nos ensinou Nietzche, donde se conclui que não 

existe uma única interpretação. Aquilo que se convencionou chamar de fato histórico 

é uma eleição, uma escolha do historiador. E cada “fato histórico” é passível de 

múltiplas interpretações. 

A compreensão da renovação teórico-metodológica trazida pela ‘Escola dos 

Annales’ que rompe com a concepção tradicional de história e, segundo a qual “tudo 

é história”, nos mostrou que tudo o que pertence ao universo da cultura pertence à 

História. Mas, esse ‘tudo é história’ vem atrelado a uma inovação teórica: a ‘história-

problema’,que se torna o grande cerne, que parte das inquietações do presente. E, 

em função disso, sem problema, não há história! Com base nisso, reconhecemos 

que o passado não se nos apresenta pronto e que só poderá ser apreendido com 

uma problemática do presente. É dessa forma que o presente interfere no passado.   

A ‘nova história’ rompe com o conceito positivista de ciência e a ‘objetividade’ 

também passa a ser vista de modo diferente. Não nega as práticas objetivas da 

ciência, mas estabelece um diálogo com a subjetividade, que ganha espaço nas 

Ciências Humanas a partir da hermenêutica, com as contribuições de Dilthey.  

Sem pretender elaborar visões globais e sínteses totais, a ‘nova história’ ampliou 

o campo da história e multiplicou seus objetos. Assim, abriu espaço para objetos 

jamais imaginados por historiadores-pesquisadores, além de incorporar e sofrer 

influências de produções externas à França. Dos grupos americanos recebeu 

importantes contribuições para estudos sobre gênero. Por isso, na investigação da 
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feminização do magistério, a leitura das obras de Scott (1990, 1992, 1994) é 

fundamental a respeito da questão de gênero, mas com base nos trabalhos de 

Guacira Louro (1992), Michelet (1995), Perrot (1998) e Del Priore (2001) captamos 

os elementos para apresentar, no capítulo 4, a luta para tornar o mundo mais 

paritário, com divisão mais equilibrada de tarefas e papéis entre homens e mulheres, 

as mudanças de mentalidade que ocorrem no mundo ocidental do século XIX, 

ampliando, gradativamente, as possibilidades de inserção da mulher no mundo da 

educação escolar formal. Essa luta, essencialmente feminina, aparece claramente 

no periódico de literatura, medicina e belas-artes, redigida por mulheres, consagrado 

aos interesses e direitos da mulher brasileira: A Mulher, de fevereiro de 1883, criado 

para “a defesa do nosso sexo e para provar a capacidade intelectual com a ciência  

e com os fatos históricos”.  

Os meios de comunicação, mesmo no século XIX, já exploravam a associação 

entre imaginação e política, entre o imaginário e o social. E nossas pesquisas 

permitem constatar que a imprensa teve uma importância fundamental na formação 

de uma comunidade de sentido na sociedade pernambucana do século XIX, 

noticiando as novidades da modernidade da Europa e Estados Unidos, difundindo o 

enfoque pedagógico da ciência. Cambi (1999), Santos (1996) e Barros (1986) nos 

possibilitaram a compreensão da cientifização da Pedagogia.  

Através dos jornais podemos conhecer um pouco da vida da sociedade, seus 

modismos, seu cotidiano e suas reivindicações, as reclamações e críticas que eram 

feitas. As possibilidades do ‘novo olhar’ sobre as fontes, as ‘novas abordagens’ 

introduzidas pela atual historiografia da educação fazem dos periódicos em geral e 

da imprensa pedagógica em especial, uma instância privilegiada para a apreensão e 

compreensão do processo de divulgação das novas ideias no campo da educação. 

Observamos que, a partir de 1870, as ‘revistas pedagógicas’ proliferaram em todo o 

país, reunindo pessoas envolvidas com o magistério e foram utilizadas como veículo 

de comunicação e de debates entre professores, autoridades administrativas e 

famílias, além de exercerem grande influência na formação de uma nova 

mentalidade não só entre a juventude, mas também entre os professores.  

Destacamos, em especial, a Revista Mensal da Instrução Pública e Tribuna 

Litteraria: revista de sciencias e lettras, órgãos da Sociedade Propagadora da 

Instrução Pública para a difusão de novas ideias no campo da educação. Não 

menos importante, a revista semanal publicada no Rio de Janeiro: A Instrução 
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Pública11 (38 exemplares de todo o ano de 1872), no setor de Obras Raras da 

Biblioteca Pública, exatamente porque, em cada número, acusa o recebimento do 

exemplar da Revista Mensal da Instrução Pública de Pernambuco, reproduzindo 

artigos inteiros e exortando os leitores a seguir as bem sucedidas experiências 

desenvolvidas nesta província, para resolver os graves problemas da educação. 

As fontes identificadas e consultadas não são uma massa amorfa de dados. 

Vistas como um segmento da experiência humana, elas permitem enxergar mais 

claramente o objeto de estudo e contextualizá-lo.  Pudemos perceber, ainda, que é 

possível formar um corpus documental que foi completado agora de uma forma mais 

organizada e, trabalhada na perspectiva do presente, possibilitou a construção de 

uma determinada representação do passado. 

A busca, seleção e organização dos documentos, segundo critérios da tipologia, 

seqüência, importância, procedência, extensão, ao mesmo tempo que mantemos um 

diálogo permanente com as fontes, faz com que, a cada achado, sejam feitas novas 

perguntas que, por sua vez possibilitam enxergar elementos não percebidos 

anteriormente. 

O trabalho está organizado em 5 capítulos. No 1º, procuramos inserir o tema 

estudado no contexto mais amplo da modernidade do século XIX, fazendo uma 

revisão da literatura que trata das discussões, não consensuais, a respeito dos 

conceitos de moderno, modernidade e modernização, na Europa, de onde se 

difundiu para o mundo no processo de “europeização”. No 2º capítulo, mostramos 

como modernidade foi vista no Brasil do século XIX e mais precisamente no Recife, 

a força das idéias importadas, o deslumbramento com as novidades que chegavam 

da Europa e dos Estados Unidos, qual o significado que a palavra ‘moderno’ ganha 

e como isso atingiu o cotidiano das pessoas, através da imprensa, da moda, dos 

costumes.  

No capítulo 3, tratamos da educação / instrução. Como foi sendo idealizada para 

acompanhar a evolução tecnológica e científica, como foi pensada, discutida e 

construída, até se tornar fator de modernização. Também, especialmente no Recife, 

                                                 
11 O referido periódico é considerado o primeiro do Brasil, especializado  em temas voltados para 

questões de educação e de ensino. Foi editado no Rio de Janeiro de 1872 a 1874 e 1887 a 1888, 
sempre sob a direção de J.C. Alambary Luz que, em seus editoriais, estuda a situação da educação 
brasileira, aspectos sociais, políticos e econômicos, destacando também experiências bem 
sucedidas de outras Províncias. 
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a atuação das elites modernas e resistentes, os discursos pela conversão da 

população às vantagens e benefícios de ser moderno e a mudança social esperada. 

O 4º capítulo é inteiramente dedicado à mulher, procurando mostrar como se foi 

construindo uma comunidade de sentido com relação ao comportamento e papeis 

femininos. Na primeira parte, como que olhando num espelho retrovisor, 

apresentamos uma síntese das visões de mulher e da infância ao longo da história 

da humanidade, especialmente relacionada à nossa cultura ocidental cristã.  A 

seguir, a escolarização das meninas e a trajetória de inserção da mulher no mundo 

do trabalho, desde as considerações iniciais da “natureza feminina” até o surgimento 

de novas possibilidades para a mulher na sociedade brasileira.  Na seqüência, como 

se percebeu a necessidade de instruir a mulher e de integrá-la no projeto 

‘modernizador’: a mulher ‘sai do lar’ para a condição de formadora. Finalmente, o 

último item tratará dos componentes da educação / instrução feminina para a 

docência. 

O 5º e último capítulo constitui, para nós, o núcleo central da pesquisa, na 

medida em que funciona como um balanço das discussões propostas. Inicialmente, 

utilizando Relatórios dos Inspetores de Instrução Pública, apresentamos a situação 

da educação no Brasil e em Pernambuco e o clamor da sociedade (elite intelectual) 

pela instrução e educação de todos, inclusive da mulher. A seguir, com base nas 

“Memórias”, Estatutos, Regulamentos e Relatórios da época, o surgimento da 

Sociedade Propagadora da Instrução Pública como instrumento de realização da 

modernidade e como produtora ‘espontânea’ de mudança cultural e social.  

Pretendemos mostrar quem faz parte dela, quem ela agrega, principalmente para a 

ousada idéia de abrir uma Escola Normal só para senhoras e o seu funcionamento 

no século XIX, até a morte de seu fundador.  
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2. DEFININDO CONCEITOS  

 

 

No estudo de aspectos da realidade social pernambucana relativos à idéia que 

se difunde sobre a educação da mulher e o seu acesso à docência, sente-se a 

necessidade de uma contextualização. Nesse sentido, há que se levar em conta as 

questões postas pela chamada “modernidade”, já que constituem uma base no 

amplo debate sobre os principais aspectos ligados à vida sócio-histórica-política e 

econômica  e à formação de uma nova mentalidade, no Brasil e no Recife.  Num 

primeiro momento, torna-se imprescindível que, mesmo de forma breve, se explicite 

o que é ser moderno, o que se entende por modernidade e modernização na 

segunda metade do século XIX, o que se concebia por ter progresso. Num segundo 

momento, a força das idéias importadas, o deslumbramento com as novidades e as 

invenções que vinham da Europa e dos Estados Unidos; o sentimento de inveja e de 

inferioridade, o desejo de parecer / imitar.  No terceiro momento, veremos o que, no 

Recife, ganha significado de moderno através da imprensa, da moda e dos 

costumes, a catequese das elites para modernizar a cidade e o Estado; o que se 

ganha e o que se perde com a modernização. Nessa perspectiva, embora o debate 

em termos de modernidade não seja a questão central de nosso estudo, um breve 

esclarecimento se torna  necessário. 

 
 MODERNO,  MODERNIDADE,  MODERNIZAÇÃO:  o contexto amplo da 
formação docente  

 
Há um desassossego no ar. Temos a sensação de estar na orla do tempo, 
entre um presente quase a terminar e um futuro que ainda não nasceu. O 
desassossego resulta de uma experiência paradoxal: a vivência simultânea 
de excessos de determinismo e de excesso de indeterminismo. [...] Os 
excessos do indeterminismo residem na desestabilização das expectativas. A 
ocorrência de rupturas e de descontinuidades na vida e nos projetos de vida é 
o correlato da experiência de acumulação de riscos inseguráveis. A 
coexistência destes excessos confere ao [...] tempo um perfil especial, o 
tempo caótico onde ordem e desordem se misturam em combinações 
turbulentas. Os dois excessos suscitam polarizações extremas que, 
paradoxalmente, se tocam. As rupturas e descontinuidades, de tão 
freqüentes, tornam-se rotina e a rotina, por sua vez, torna-se catastrófica 
(SANTOS, 2000a, p.41).  

 
 Essa citação, apesar de longa, expressa a perplexidade que toma conta de 

alguns autores em nossos dias, início do século XXI, diante do que vem ocorrendo 
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no mundo e afeta a vida de todos. Analisando as conseqüências da modernidade no 

que há de mais ameaçador à vida do ser humano12, Santos indaga se haverá tempo 

para corrigir ou desfazer o pesadelo em que se transformou o sonho da 

modernidade. 

         Em princípio, percebe-se tantos conceitos quantos forem os autores, as 

épocas e os contextos considerados. E isso torna difícil a tarefa de defini-los. 

         Os balanços ou análises que se fazem do século XX (e deste início do XXI) 

geralmente recorrem ao século XIX, genericamente chamado de ‘século-prodígio’.  

Para Santos (2000c), no entanto, foi um “século idiota” por tornar os indivíduos 

dependentes, incapazes de “ter uma vida autônoma” (p.75). Além disso, deixou a 

todos perplexos, com a sensação de uma perda irreparável, sem compreender as 

ambigüidades e complexidades desse mundo dominado pela ciência e pela 

tecnologia.  

Rejeitada e contestada por uns, redefinida por outros, a modernidade é um 

conceito que vêm ocupando grande parte da produção atual de cientistas sociais, 

historiadores e  filósofos, entre eles:  Lefebvre (1969),  Domenach (1986), Giddens 

(1991 e 2007), Latour (1994), Nouss (1995), Santos (2000), Habermas (2002), 

Touraine (2002), Le Goff (2003) e Berman (2005). Esses autores nos brindaram com 

fecunda e provocante discussão e nos ofereceram alguns elementos para entender 

o sentido complexo e plural do pensamento e ideologia modernos, e sobre como os 

paradigmas da modernidade interferem na formação da ‘comunidade de sentido’ que 

são chaves para compreender os influxos culturais que penetram a sociedade 

contemporânea. 

Utilizado com freqüência por todos, inclusive pela mídia, moderno é uma 

palavra que, de modo geral, é empregada no sentido de modernização ou como 

sinônimo de chegada de uma técnica nova. Para Latour (1994, p.15), assinala “um 

novo regime, uma aceleração, uma ruptura, uma revolução do tempo, [...] possui 

tantos sentidos quantos forem os pensadores [...] e encontra-se sempre colocada 

                                                 
12 Caos e falta de controle, na visão de Bauman (1999), desterritorialização societal e transculturação, 

para  Latouche (1994), riscos de alta-conseqüência: deterioração ou desastre ecológico, colapso 
dos mecanismos de crescimento econômico, conflito nuclear ou guerra de grande escala e 
crescimento de poder totalitário, segundo Giddens (1991, p. 170) ou, mais recentemente, a 
globalização que põe em jogo as outras formas de risco e incerteza, especialmente as envolvidas 
na economia eletrônica global. “O risco está estreitamente associado à inovação” (Idem, 2007, 
p.15). 
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em meio a uma polêmica, em uma briga onde há ganhadores e perdedores”. Um 

campo repleto de noções conflitantes. 

Em trabalho datado de 1985, O discurso filosófico da modernidade (publicado 

em português em 2000), Habermas refere-se a um discurso pronunciado em 1980 

(Modernidade, um projeto inacabado) em que afirma que, desde os fins do século 

XVIII, modernidade “foi elevada a tema filosófico”e, desde então, ele procura 

“reconstruir, passo a passo, o discurso filosófico da modernidade”(p.1). 

Principalmente os dois primeiros capítulos tratam desse objetivo. E esse discurso 

deu início a grandes debates no meio acadêmico. 

Longe de considerar seu fim, Habermas (2000) defende a modernidade como 

um “projeto inacabado”, cheia de desequilíbrios em que a racionalização exagerada 

rompeu com as tradições, normatizou comportamentos e privilegiou aspectos 

técnicos e quantitativos da acumulação. Isso levou alguns intelectuais a enxergarem 

aí o fim da modernidade e o início da pós-modernidade. Mas, dialogando com 

autores como Max Weber e Hegel (que foi o primeiro a desenvolver um conceito de 

modernidade e a mostrar a relação entre modernidade e racionalidade), Habermas 

sugere a retomada do projeto e seu aperfeiçoamento. 

Lembra que foi nos anos 50 que a palavra modernização passou a ser 

utilizada como termo técnico. Para ele, o conceito de  modernização  refere-se  a 
um conjunto de processos cumulativos e de reforço mútuo: à formação de 
capital e mobilização de recursos; ao desenvolvimento das forças produtivas 
e ao aumento da produtividade  do trabalho; ao estabelecimento do poder 
político centralizado e à formação de identidades nacionais; à expansão  dos 
direitos de participação política, das formas urbanas  de vida e da formação 
escolar formal; à secularização de valores e normas (HABERMAS, 2002, p.5). 

 
Touraine (2002) considera impossível chamar de moderna uma sociedade 

que procura se organizar “segundo uma revelação divina ou uma essência nacional”. 

Modernidade não é pura mudança, sucessão de acontecimentos, mas “é difusão dos 

produtos da atividade racional, científica, tecnológica, administrativa [...] e implica a 

crescente diferenciação dos diversos setores da vida social: política, economia, vida 

familiar, arte” (p.17).  

 A dificuldade de se definir o conceito de moderno decorre do fato de que, 

desde que surgiu, vem mudando continuamente de sentido, às vezes como 

sinônimo de tradicional, às vezes opondo-se a antigo, podendo ser acompanhado de 

conotações pejorativas, neutras ou laudatórias.  Mas é importante lembrar que 

Modernidade envolve, em seu conceito, um projeto civilizatório.  
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Foi a partir da relação antigo/moderno ou velho/novo, não como opostos, 

que se começou a ver a Modernidade, opondo-se inicialmente a “medieval” e não a 

antigo. Moderno foi associado a novidade e a progresso (LE GOFF, 2003, p.173). 

 Analisando o itinerário etimológico da palavra, Nouss (1995) remonta ao 

“nascimento da palavra”, no século V, na passagem da antiguidade romana ao 

mundo cristão: teria se originado do baixo latim, modernus, com o sentido de 

“recente, atual”.  

 No século XII, considerando-se como uma época de maturidade, um novo 

sentido surgiu, reagrupando a antiguidade pagã e cristã, inserindo a noção de  

progresso cultural em relação ao passado;   “novo” passou a significar a redenção 

do antigo. 

 No Renascimento, (momento histórico em que se estabelece uma divisão 

cronológica da história em 3 idades: Antiga, Média e Moderna), o termo moderno 

passou a ser usado como oposição a “medieval”, devido à ruptura com relação à 

tradição medieval.  Novas formas de pensamento emergiram, conseguindo-se 

escapar à tutela da ideologia religiosa, substituindo-a, de certa forma, pela herança 

da Antiguidade greco-romana, objeto de admiração e respeito, legitimando, assim, a 

modernidade, pela reprodução do “antigo”. 

No século XVII, a questão da modernidade (“Querelle des Anciens et des 

Modernes”) revelou um novo “combate”, desta vez para denunciar a esterilidade de 

um culto ao passado que chegava, pode-se dizer, a uma certa escravidão 

intelectual. Montaigne, Descartes e Pascal se destacaram apresentando os 

princípios de uma razão individualista e de um progresso filosófico e científico do 

espírito humano. A concepção linear de história  substituiu o pensamento cíclico do 

Renascimento, o que pode ser considerado vitória do Iluminismo que já se anuncia.  

Enquanto os “antigos” exaltavam o culto à arte antiga que delineou as regras do 

natural e a confiança na prova dos séculos para estabelecer o valor das obras, os 

“modernos” respondiam com a superioridade da inspiração cristã sobre a pagã, 

ressaltando a fraqueza dos argumentos de autoridade e anterioridade, contrapondo 

a eles o avanço das técnicas e das ciências, além dos princípios do aperfeiçoamento 

cronológico.  Adversários e partidários da modernidade, no entanto, possuíam uma 

crença comum que perdurou por todo o século XVIII: os valores são universais e 

eternos e entre eles se destaca um modelo transcendente e único de beleza. Os 

modernos acreditavam simplesmente que o avanço dos conhecimentos permitiria 
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tirar vantagens disso. A Antiguidade “não fôra destronada”, pois a modernidade não 

é anti-antigo, apenas crítica de seus resultados (NOUSS, 1995, p. 10). 

A “Querela” trouxe para o debate sobre a modernidade as noções de 

progresso e contemporaneidade. Ser moderno, agora, é ser do seu tempo e 

participar da evolução geral dos conhecimentos.  Do ponto de vista dos partidários 

dos antigos, que apenas vêem a decadência nos modernos, diz Le Goff (p.183), “os 

partidários destes ou proclamam a igualdade entre as duas épocas ou fazem 

beneficiar os modernos da mera acumulação de conhecimentos, ou, finalmente, 

invocam a idéia de um progresso propriamente qualitativo”. Mas não há 

unanimidade, pois, mesmo entre os modernos, permanece a idéia de velhice e 

decadência como curva explicativa da história. Só às vésperas da Revolução 

Francesa o Iluminismo adotou, sem restrições, a idéia de progresso e, por influência 

de obras de políticos revolucionários, substituiu a idéia de tempo cíclico pela idéia de 

um progresso linear. 

Demonstrando a consciência que possuíam a respeito da importância do 

movimento, de sua unidade histórica e de sua modernidade, os Iluministas (filósofos 

da Ilustração) foram os primeiros a se reconhecer e se batizar como vivendo no 

“Século das Luzes”. Modernizar e modernista são palavras que apareceram no 

século XVIII, notadamente nos escritos de Rousseau, na imagem de uma espiral 

aberta ao infinito, com base numa concepção historicista do tempo em que cada 

época pode aspirar à perfeição (NOUSS, 1995, p.12).  

É exatamente em torno da consciência de si que está, segundo Lefebvre 

(1969), a distinção entre modernismo e modernidade.  
Com sentidos distintos, são “duas correntes opostas, duas atitudes rivais, 

orgulhosa certeza e incerteza inquieta, arrogância e medo [...] interrogação e 

reflexão crítica, são inseparáveis, são aspectos do mundo moderno” (p.5). A história 

de uma não pode ser escrita sem a outra.   Para o autor,  Modernismo é 
a consciência que tomaram de si mesmo as épocas e períodos, as gerações 
sucessivas; o Modernismo consiste, pois, em fenômenos de consciência, em imagens 
e projeções em si, em exaltações feitas de muitas ilusões e de um pouco de 
perspicácia.[...] Manifesta-se há dezenas de anos, talvez há séculos, na busca 
constante pelo novo, penetrada por crises, danos e catástrofes. O modernismo é um 
fato sociológico e ideológico.              
Por Modernidade nós compreendemos, ao contrário, uma reflexão principiante, um 
esboço mais ou menos adiantado de crítica e de autocrítica, numa tentativa de 
conhecimento. [...]A modernidade difere do modernismo como um conceito em via de 
formulação na sociedade difere dos fenômenos sociais, como uma reflexão difere dos 
fatos (LEFEBVRE, 1969, p.4). 
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Intrigado com os sentidos possíveis da modernidade, Berman (2005) apresenta 

algumas das suas dimensões de sentido, explorando e mapeando, como ele mesmo 

diz, “as aventuras e horrores, as ambigüidades e ironias da vida moderna” (p.11). 

Assim, já no início, deixa bem claro que ser moderno é ser movido, simultaneamente, “pelo 

desejo de mudança – de autotransformação e de transformação do mundo em redor -  e 

pelo terror da desorientação e da desintegração, o terror da vida que se desfaz em pedaços” 

(Idem). 
Num estudo dialético da modernização e do modernismo, Berman (2005, p. 16) 

divide a história da modernidade em três fases: 

- na primeira, do início do século XVI até o fim do século XVIII, as pessoas 

começam  a experimentar a vida moderna, sem compreender direito o que está 

acontecendo, “tateiam desesperadamente em estado de semi-cegueira”; 

- na segunda, que começa com a grande onda revolucionária de 1790 

(Revolução Francesa e suas reverberações) até o final do século XIX, explosivas 

convulsões são desencadeadas em todos os níveis de vida pessoal, social e política, 

mas as pessoas ainda se lembram “do que é viver, material e espiritualmente, em 

um mundo que não chega a ser moderno por inteiro”.  Dessa dicotomia, da 

sensação de viver em dois mundos simultaneamente, é que “emerge e se desdobra 

a idéia de modernismo e modernização”.   

- na terceira fase, no século XX, 
    

o processo de modernização se expande a ponto de abarcar [...] o mundo 
todo. [...] O público moderno se multiplica em uma multidão de fragmentos, 
[...] a idéia de modernidade perde muito de sua nitidez, ressonância e 
profundidade e perde sua capacidade de organizar e dar sentido à vida das 
pessoas. Em conseqüência, encontramo-nos hoje em meio a uma era 
moderna que perdeu contato com as raízes de sua própria modernidade. (p. 
17) 

 

Também Santos (2000a, 2000c) entende que o paradigma cultural da 

modernidade se constituiu entre o século XVI e final do século XVIII, 

aproximadamente, coincidindo com a emergência do capitalismo como modo de 

produção dominante nos países da Europa. Com base nessa compreensão, o 

capitalismo passou por  três períodos: 

1. o período do capitalismo liberal, que abrange todo o século XIX (que é o 

nosso foco); 

2. o período do capitalismo organizado, do final do século XIX até o período 

após a Segunda Guerra Mundial; 
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3. o período do capitalismo financeiro ou capitalismo desorganizado, que se 

inicia no final da década de 60 do século XX.  

Por ser um projeto muito rico, a modernidade foi capaz de movimentos 

contraditórios e complexos que podem ser compreendidos a partir da interação de 

dois princípios gerais: o da regulação e o da emancipação que, por sua vez, são 

constituídos pela articulação de três outros princípios secundários que se relacionam 

entre si. 

A regulação é constituída pelos princípios do Estado, do Mercado e da 

Comunidade enquanto que a emancipação  seria formada por três lógicas de 

racionalidade:  

- a racionalidade estético-expressiva da arte e da literatura, que se articula com o 

princípio da comunidade; 

- a racionalidade moral-prática da ética e do direito que se liga ao princípio do 

Estado; e 

- a racionalidade cognitivo instrumental da ciência e da técnica que corresponde ao 

princípio  do mercado. 

Segundo esse autor, a modernidade construiu um projeto cultural/civilizatório 

revolucionário, que procurou transformar o mundo (ou pelo menos o mundo 

ocidental, eurocêntrico) pela fé na técnica, convertendo a ciência numa força 

produtiva; nas relações liberais de mercado como forma de implementar um estado 

próspero e justo; na positividade do progresso e na crença de constante renovação 

e superação. 

Pretendendo o desenvolvimento harmonioso e recíproco dos princípios da regulação 

e da emancipação, o projeto da modernidade almejou também que esse 

desenvolvimento fosse alcançado pela completa racionalização da vida coletiva e 

individual, utilizando-se os crescentes recursos materiais, intelectuais e institucionais 

da modernidade. “Essa dupla vinculação – entre os dois pilares, e entre eles e a 

práxis social – vai garantir a harmonização de valores sociais potencialmente 

incompatíveis, tais como justiça e autonomia, solidariedade e identidade, igualdade 

e liberdade” (SANTOS, 2000a, p.50 e 2000c, p.77). Buscando a maximização do seu 

potencial próprio (maximização da regulação e maximização da emancipação), cada 

um dos pilares desenvolveu uma vocação maximalista: “no lado da regulação, a 

maximização do Estado, a maximização do mercado ou a maximização da 
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comunidade; no lado da emancipação, a esteticização, a cientifização ou a 

juridicização da práxis social” (Idem, 2000a, p.51). 

 A verdade que a modernidade vai adotar, não é uma verdade absoluta, 

revelada (de Deus), mas é uma verdade crítica, ligada à ciência. No início do século 

XVII, com base em sonhos de sociedades perfeitas regidas por sábios cientistas, 

surgiram utopias (em obras como as de Thomas Morus, Bacon ou Campanella), 

lugares onde não havia fome, doença, ignorância, injustiça ou trabalho penoso. As 

novas técnicas científicas só poderiam chegar à plenitude humana se fossem 

articuladas com duas condições: a abolição da propriedade privada e a educação de 

todos os cidadãos. 

 Decorre daí que, na sua forma mais ambiciosa, nos diz Touraine (2002, p. 9), 

a modernidade “foi a afirmação de que o homem é o que ele faz”. Assim sendo, 

pode-se perceber uma íntima relação entre a vontade de se libertar de toda forma de 

opressão e a  produção cada vez mais eficaz pela ação da ciência e da tecnologia. E 

indaga: “Sobre o que repousa essa correspondência de uma cultura científica, de 

uma sociedade ordenada e de homens livres, senão sobre o triunfo da 

razão?”(Idem). 

Animados pela razão, os homens viam a possibilidade de realização da 

utopia. Havia uma esperança de, agindo segundo as leis científicas, superar as 

arbitrariedades e violências, avançar em direção da abundância, da liberdade e da 

felicidade.  

Mas logo se percebeu que tão grande progresso e o paraíso na terra não 

passavam de mito e começaram a surgir reações contra o avanço da modernidade, 

mais especificamente contra a intensa mecanização13 e racionalização. As reações 

se fizeram sentir na literatura, nas belas artes e na música, e também na filosofia, 

economia e política, reunidos todos no movimento do Romantismo. 

Por isso, modernidade do século XIX identifica-se também com o 

romantismo14. A palavra modernidade foi relançada em 1860 por Baudelaire, sendo 

usada com relativo sucesso nos meios literários. Modernidade, para ele, “é o 
                                                 
13 O luddismo foi uma dessas reações que se estendeu por vários países da Europa, a partir da 

Inglaterra. Contrário à mecanização do trabalho, visava a destruição da máquina, 
responsabilizando-a pelo desemprego e pela miséria social nos meios de produção. 

14Desde o final do século XVIII, Romantismo foi ganhando força e fez prevalecerem, como princípios 
estéticos, o sentimento sobre a razão, a imaginação sobre o espírito crítico, as tradições históricas e 
nacionais sobre os modelos da Antiguidade em manifestações intelectuais, literárias e artísticas, 
expressando um sentimentalismo exacerbado, individualismo, gosto pela natureza e inquietude 
existencial. 
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transitório, o efêmero, o contingente, é a metade da arte, sendo a outra metade o 

eterno e o imutável. [...] Para que toda Modernidade seja digna de tornar-se 

Antiguidade, é necessário que dela se extraia a beleza misteriosa que a vida 

humana lhe confere”. (BAUDELAIRE, 1996, p. 25).  

Enfim, apesar das diferentes interpretações que circulam entre os pensadores 

quanto à concepção do termo, a transitoriedade, a efemeridade, o sentido de 

mudança são aceitos, de modo geral, como característicos da modernidade. 

Marshall Berman (2005) assim descreve modernidade já na introdução: 
Há uma modalidade de experiência vital [...] que é partilhada por homens e 
mulheres em todo o mundo atual. Denominarei esse corpo de experiência 
“modernidade”. Ser moderno é encontrar-se num ambiente que promete 
aventura, poder, alegria, crescimento, transformação de si e do mundo – e, 
ao mesmo tempo, que ameaça destruir tudo o que temos, tudo e que 
sabemos, tudo o que somos. Os ambientes e experiências modernos cruzam 
todas as fronteiras da geografia e da etnicidade, da classe e da 
nacionalidade, da religião e da ideologia; nesse sentido, pode-se dizer que a 
modernidade une toda a humanidade. Mas trata-se de uma unidade 
paradoxal, uma unidade da desunidade; ela nos arroja num redemoinho de 
perpétua desintegração e renovação, de luta e contradição, de ambigüidade e 
angústia. (p.15). 

 
 

Ser moderno é mais ainda.  Rezende sintetiza a descrição de Berman:    
Ser moderno é viver uma vida de paradoxo e contradição. É sentir-se 
fortalecido pelas imensas organizações burocráticas que detêm o poder de 
controlar e, freqüentemente, destruir comunidade, valores, vida e, ainda, 
sentir compelido a enfrentar essas forças e lutar para mudar o seu mundo, 
transformando-o em nosso. É ser ao mesmo tempo revolucionário e 
conservador; aberto a novas possibilidades de experiência e aventura [...].  
(REZENDE, 1997, p.114). 

 
O novo sentido da palavra levou em conta a evolução sócio-econômica do 

século, pois envolveu uma atitude: sensibilidade com relação ao presente e senso 

de mudança. E, curiosamente, retorna ao sentido original de modernus, o presente 

como “historicidade em si”.  

Todo esse percurso, no entanto, não evoluiu facilmente. Segundo Domenach 

(1986, p. 13), três crises marcaram a modernidade: 

- a do fim do século XVII, com a Revolução Francesa, que incluiu na realidade 

política e social os ideais modernos; 

- a do final do século XIX, que anunciou a derrota desses ideais (progresso, 

racionalidade, liberalismo) e das paixões coletivas (nacionalismo, fascismo, 

socialismo, anti-semitismo, cristianismo social), a reabilitação das forças 

subterrâneas, instintivas (o inconsciente); 
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- a dos anos 60 do século XX (e que ainda não terminou): marcada pela 

retomada das ideologias de massa, o triunfo do privado sobre o público e pela crítica 

radical do humanismo. 

A partir disso, continua Domenach, pode-se falar de duas modernidades 
sucessivas que se iniciam no final de um século e triunfam no século seguinte: a 

primeira tem início em 1780 e segue até 1880; a segunda, de 1880 a 1960.15 

De fato, observou-se o conflito dessas duas modernidades: uma ruptura 

irreversível entre a modernidade como fase da história da civilização ocidental 

(resultado do progresso científico e tecnológico, da revolução industrial, das 

profundas mudanças econômicas e sociais trazidas pelo capitalismo) e a 

modernidade como conceito estético. A modernidade estética, no entanto, afronta a 

modernidade burguesa, embora fascinada. 

Para Aléxis Nouss (1995, p.15), esse conflito teve como conseqüência que a 

modernidade se tornou mais que normativa, imperativa: a condição moderna do 

indivíduo, o “ser moderno” é uma questão de escolha, mas com espírito de 

interrogação, reflexão crítica e não de arrogância.  

Como modernidade é também impulso para a criação, ruptura com teorias da 

imitação, se encontra novamente o conflito antigo/moderno.  

Industrialização, urbanização e nacionalismo tornaram-se sinônimos de 

modernização e pilares de uma nação civilizada. A industrialização, resultado  dos 

avanços tecnológicos e científicos, é o caminho para se alcançar as delícias do nível 

de vida confortável e buscada por todos, inclusive colônias, a qualquer preço.  Da 

industrialização, explica Latouche (1994, p. 71), decorre um mimetismo tecnológico. 

“A padronização dos produtos se impõe sob a pressão do mercado [...] e a disciplina 

no gestual do trabalho é posta em prática pela máquina. Toda a vida é subvertida 

pela razão industrial: os ritmos, os modos, as finalidades”. 

Giddens (1991) lembra que os “modernos assentamentos urbanos 

freqüentemente incorporam os locais das cidades tradicionais” fazendo parecer que 

as “novas” cidades vão se expandindo a partir das antigas. Na verdade, afirma, o 

“urbanismo moderno é ordenado segundo princípios completamente 

diferentes”(p.16). A urbanização, conseqüência da industrialização, torna-se um 
                                                 
15 Evidentemente, as datas são aproximadas, “números confortáveis”. O ato de periodizar é sempre 

arbitrário e segue as concepções de cada autor. Não há argumentos de autoridade que possam 
impor, como verdade, um determinado balizamento cronológico. 
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fenômeno também de proporções incontroláveis e aceleradas com o crescimento 

demográfico, estratégias econômicas e sistemas educativos. E o mimetismo se 

repete: abandono do campo, das periferias para ocupação de áreas urbanas em 

busca de emprego, acesso às comodidades da “vida moderna” embora, na prática, 

só se tenha conseguido criar uma nova forma de sociabilidade nos subúrbios e nos 

cortiços.  

O nacionalismo, ou como prefere Rémond (2004, p.149): “idéia nacional, 

sentimento nacional ou movimento das nacionalidades, por expressarem um 

fenômeno que interessa ao mesmo tempo às idéias, aos sentimentos e às forças 

políticas”, foi um fenômeno formado por elementos diversos, conjugando ideais 

liberais e socialistas. Obra de intelectuais, escritores, lingüistas, filólogos, 

historiadores e filósofos políticos, o movimento tocou não só a inteligência, mas 

também a sensibilidade dos indivíduos, transformando ideais e impulsos em forças 

irresistíveis para a libertação e independência das nações.  

Não cabe, aqui, explicar o como e porque das transformações aceleradas que 

ocorreram no mundo ocidental nos últimos 300 anos16, mas cabe indagar a respeito 

da tomada de consciência das rupturas com o passado e da vontade coletiva de as 

assumir. 

Le Goff (2003, p. 201-202) apresenta quatro elementos que entram em jogo, 

em conjunto ou separadamente, nessa tomada de consciência: 

1. percepção da aceleração histórica: o moderno adquiriu um ritmo de 

aceleração desenfreado. Deve-se ser cada vez mais moderno. Daí o turbilhão 

vertiginoso. Para que haja conflito entre modernos e antigos, é preciso que 

ocorra o conflito de gerações.  
A oposição antigo/moderno, que é um dos conflitos através dos quais as 
sociedades vivem as suas relações contraditórias com o passado, agudece 
sempre que se trata de lutar contra um passado recente, um presente sentido 
como passado, ou quando a querela dos antigos e modernos assume as 
proporções de um ajuste de contas entre pais e filhos (LE GOFF, 2003, 
p.202). 
 

2. pressão que os progressos materiais exercem sobre as mentalidades, 

contribuindo para transformá-las. As mudanças de mentalidade raramente 

são bruscas. O que muda é a estrutura mental. A tomada de consciência da 

                                                 
16 A esse respeito, ver o 3º volume de História da vida privada no Brasil , a excelente introdução 

escrita por Nicolau Sevcenko: O prelúdio republicano, astúcias da ordem e ilusões do progresso, 
principalmente  p. 7-15. 
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modernidade se manifesta pela afirmação da razão contra a autoridade ou a 

tradição.  

3. um “choque exterior”, em certos, casos ajuda a tomada de consciência: 

filosofias, técnicas, pensadores de outras culturas (não-européias) 

desencadeiam o processo de tomada de consciência . 

4. a afirmação de modernidade refere-se a um meio restrito de intelectuais e 

tecnocratas. Fenômeno da tomada de consciência de um progresso (às vezes 

contemporânea da vida social e política), a modernidade mantém-se no plano 

da elaboração de uma elite, de um grupo, mesmo quando tende a se integrar 

na cultura de massas. Os que elaboram essa cultura, servindo-se de qualquer 

meio (imprensa, cartaz, TV etc.) formam meios restritos de intelectuais. 

 

Para Tourraine (2002), diferentes elementos políticos e filosóficos compõem a 

modernidade que ele entende como uma revolução do ‘homem esclarecido’ contra a 

tradição, contra a sacralização da sociedade e contra a lei natural da razão. Da 

forma como foi construída no mundo ocidental, é “obra da própria razão e [...], acima 

de tudo, da ciência, da tecnologia e da educação, e as políticas sociais de 

modernização devem ter, como único objetivo, libertar o caminho da razão 

suprimindo as regulamentações, as defesas corporativistas ou as barreiras 

alfandegárias”, criando a segurança e a previsibilidade.  

A razão, continua Tourraine, não conhece nenhum dado adquirido: faz tábula 

rasa das crenças e das formas de organização social e política que não tenham 

base científica. Devido à secularização, substitui Deus como princípio de julgamento 

moral e dá origem a um novo pensamento político. A idéia de que a sociedade é 

fonte de valores, de que o bem  é o que for útil à sociedade e de que o mal  é o que 

impede a sua integração passam a constituir a base da ideologia da modernidade.  

A ‘Lei do Pai’ é substituída pelo ‘interesse dos irmãos’ e o indivíduo submetido aos 

interesses da coletividade, pois os seres humanos “pertencem a um mundo 

governado por leis naturais descobertas pela razão”.  

Como podemos ver, a modernidade, na sua origem, pretende libertar o sujeito 

do dogma, das forças impessoais, do sagrado. A idéia da modernidade é a anti-

tradição, a derrubada das convenções, dos costumes e das crenças (individualismo 

fora do mundo), a saída do estado natural e a entrada na idade da razão. Oprime-se 

a subjetivação, sucumbe o sujeito, reduzindo-o à própria razão e impõe-se a 
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despersonalização, o sacrifício de si e a identificação com a ordem impessoal da 

natureza ou da história (Touraine, 2002). 

O projeto da modernidade é uma condição social simultaneamente guiada e 

sustentada pelas crenças iluministas no progresso racional científico, no triunfo da 

tecnologia sobre a natureza e na capacidade de controlar e melhorar a condição 

humana através da aplicação desse manancial de conhecimento e de saber 

científico e tecnológico especializado ao campo das reformas sociais. Representa 

um esforço intelectual extraordinário por parte dos pensadores iluministas para 

desenvolver a ciência objetiva, a moralidade, as leis universais e a arte autônoma, 

segundo a sua lógica intrínseca.  

A modernidade tem como princípio basilar as crenças iluministas segundo as 

quais a natureza pode ser transformada e que o progresso social pode ser realizado 

através do desenvolvimento sistemático do entendimento científico e tecnológico e 

da sua aplicação racional à vida social e econômica. A acumulação do 

conhecimento gerado por muitos indivíduos trabalhando livre e criativamente 

alcançou a emancipação humana e o enriquecimento da vida cotidiana. O domínio 

científico da Natureza prometia a libertação em relação à penúria, à necessidade e à 

arbitrariedade das calamidades naturais. O desenvolvimento das formas racionais 

de organização social e dos modos racionais de pensamento prometiam a libertação 

em relação às irracionalidades do mito, da religião e da superstição, à utilização 

arbitrária do poder e ao lado negativo da natureza humana. Só a partir de tal projeto, 

é que as qualidades universais, eternas e imutáveis de toda a humanidade poderiam 

ser reveladas.      

Esse ideário otimista, centrado, é alvo de desconfianças. 

Para Hargreaves (1994, p. 29), a modernidade tem sido uma faca de dois 

gumes, pois, se ela possui potencial para fortalecer a condição humana, serve 

também para  empobrecê-la.  E mostra como isto pode acontecer:  

- na área econômica, a modernidade prometeu a eficiência, a produtividade e a 

prosperidade, mas, especialmente nos seus últimos estádios, também criou locais e 

processos de trabalho que separam os gestores dos trabalhadores, separam a 

planificação da execução e a mente da mão;  
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- na área política, a modernidade implica no controle do centro, no que se refere à 

tomada de decisões, à segurança social, à educação e, enfim, à intervenção e 

regulação econômicas. Assistiu-se à consolidação do Estado Nação como força 

militar e à criação do Estado Providência como força supostamente civilizadora e 

promotora do progresso. Para garantir a eficiência social e tecnológica e o 

aperfeiçoamento humano planejado, o Estado moderno tanto protege como vigia a 

população em redes cada vez mais amplas de regulação, de controle e de 

intervenção.   

 No que se refere à educação, politicamente, uma das reformas estatais mais 

importantes foi a educação de massas:  

Por um lado, esta foi conquistada, enquanto direito, por uma população cada 
vez mais livre e politicamente organizada. Conferiu aos jovens o direito de 
usufruírem de oportunidades educativas e sociais. Por outro lado, a educação 
de massas também formou a futura força de trabalho e sustentou a ordem e o 
controle social (Idem, p.30-31).  

     As condições da modernidade estabeleceram os parâmetros e os 

pressupostos nos quais as escolas e seus professores se desenvolveram e operam 

até hoje, principalmente em termos de currículos e práticas pedagógicas. 

- Na área organizacional, esta situação reflete-se em burocracias enormes, 

complexas e muitas vezes inábeis, arrumadas em hierarquias e segmentadas em 

divisões de competência técnica. Nas burocracias da modernidade, as funções são 

diferenciadas racionalmente e as carreiras ordenadas em posições lógicas de posto 

e de antiguidade.  As políticas e a economia da modernidade tiveram efeitos 

significativos e sistemáticos sobre a vida institucional, incluindo a das escolas que 

são, na essência, instituições modernas que “emergiram como uma espécie de 

sistemas fabris [...], concebidos para satisfazer as necessidades da indústria pesada 

e de manufatura” (Idem, p. 31).  

- Do ponto de vista pessoal, os efeitos da burocracia moderna expandem-se e 

atingem a formação e a satisfação das necessidades e da individualidade. De modo 

geral, parecia que se valorizava a expressão da interioridade e a criatividade, mas, 

na prática das empresas, valia mais a lealdade e a ‘personalidade bem 

arredondada’, isto é: o temperamento maleável, a capacidade de integração e ajuste 

suave na ‘maquinaria social’. As burocracias modernas alienaram o espírito humano, 

esvaziaram o trabalho do seu sentido e apartaram os trabalhadores da sua 

interioridade:  
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Estes problemas aplicaram-se ao ensino, pelo menos tanto como a outras 
ocupações. As exigências e os constrangimentos pouco razoáveis podiam 
reduzir o ensino à sobrevivência ou, até pior, permitir que estratégias de 
sobrevivência se fizessem passar pelo próprio ensino [...] Os estudos 
realizados sobre o ensino mostraram a maneira como, em face de todas 
essas exigências, os professores foram obrigados a lutar denodadamente 
para definir e defender uma individualidade válida para preservar e exprimir 
as pessoas quem eram e para proteger e promover os propósitos morais que 
conferiam sentido ao trabalho” (HARGREAVES, 1994, p. 34).  
 

  Assim, um dos mais importantes ideais da modernidade que foi, sem dúvida, 

a igualdade civil entre todos os indivíduos dotados de razão, transformou a todos em 

trabalhadores livres e cidadãos autônomos. Este era um ideal a construir, a 

conquistar: a emancipação política e a autonomia moral, que fazem de qualquer ser 

humano, homem ou mulher, um indivíduo livre e um cidadão, precisavam ser 

difundidas, para atingir a todos, principalmente  através da imprensa  e serem 

cultivadas através da educação. 

A Europa do século XIX está convicta de que é o melhor dos mundos e, por 

isso, deseja a universalização do seu modelo, despertando nos demais povos, 

especificamente das colônias ou das áreas recentemente emancipadas 

politicamente, um fascínio, um desejo de progresso, de crescimento ilimitado, de 

urbanização intensiva, de uso de técnicas modernas, avançadas para a execução de 

diversos trabalhos. Esses desejos extrapolam aquilo que é mais imediatamente 

visível e irão se estender para metas mais ambiciosas, tais como a emancipação da 

mulher, a democracia, a escolarização universal etc. 

Dessa forma, a influência da Europa, exercida no século XIX por múltiplos 

caminhos, fez uso de formas muito diversas e estendeu-se a todo o mundo, 

mudando efetivamente a fisionomia do globo, em todos os aspectos da vida coletiva. 

O sucesso dos europeus, sua hegemonia, era visto como confirmação de sua 

superioridade. Ora consentindo (por admiração), ora constrangidos, todos eram 

levados a se “europeizar”, imitando formas de se vestir, falar, se alimentar, praticar 

esportes etc. Essa imitação, nos informa Rémond (2004, p. 202), “estendeu-se às 

instituições políticas, propondo-se a [...] adoção de instituições ocidentais”, deixando 

fortes marcas, principalmente em ex-colônias, nações jovens. Contudo, para se ter 

acesso ao progresso (não só em sua face econômica, mas com um componente 

social e simbólico), desde a Revolução Francesa, uma condição será considerada 

indispensável: a instrução do povo. 
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O espetacular avanço científico teve, evidentemente, influência sobre as 

possibilidades transformadoras atribuídas à escolarização universal. Mesmo que se 

possa situar no século XVII o início da influência do pensamento científico 

(reconhecimento dos métodos indutivos e dedutivos, conhecimento dos fenômenos 

da natureza), é o século XIX que recebe maior contribuição, incorporando já as 

tendências naturalista e psicológica.  O desenvolvimento e a melhor organização 

das ciências naturais, físicas e biológicas foram fundamentais para a crítica e 

oposição à “velha” educação disciplinar e, a partir disso, para a criação de uma nova 

compreensão a respeito do educando e das práticas educativas, mais adaptados e 

condizentes com as “exigências da vida moderna”. A própria concepção de 

educabilidade humana, indistinta para homens e mulheres, já representa uma 

ruptura com as ‘teorias clássicas’ sobre verdades imóveis e uma pretensa natureza 

humana  inata e imutável. 

Com base na herança histórica do confronto entre antigos e modernos, a 

revolução industrial irá mudar, na segunda metade do século XIX, os termos da 

oposição no par antigo/moderno. Conforme destaca Le Goff (2003), três novos pólos 

de evolução e conflito aparecem: movimentos de ordem literária, artística e religiosa 

que reclamam-se ou são rotulados de “modernismos”, marcando o  
endurecimento de tendências modernas até então difusas; o encontro entre 
países desenvolvidos e países atrasados leva para fora dos Estados Unidos e 
da Europa Ocidental os problemas da “modernização”, que se radicalizam 
com a descolonização [...] e o aparecimento de um novo conceito que se 
impõe no campo da criação estética, da mentalidade e dos costumes: a 
modernidade (p.378). 

 
 Moderno tende, acima de tudo, a se negar e destruir. Adquiriu um ritmo de 

aceleração desenfreado, “exigindo” que todos devem ser modernos: daí um 

vertiginoso turbilhão de modernidade. 

 Ser moderno passou a ser sinônimo de ser atual, de pertencer a uma época 

recente em que se está progredindo em todos os sentidos, com formas próprias de 

vida, numa “nova partilha da referência à tradição”.  Essa partilha tornou-se possível 

graças à constituição de uma memória histórica, filológica e hermenêutica e à 

referência ao progresso, que tornaram possível o desenvolvimento das ciências e 

das técnicas, a evolução acelerada do movimento das forças produtivas a serviço de 

um domínio, ainda não visto anteriormente, dos processos naturais além da 

edificação política do Estado Moderno, a referência filosófica aos valores do 

humanismo e da razão. 
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 Pela sua complexidade interna, pela riqueza e diversidade das idéias novas 

que comporta e pela maneira como procura articulação entre elas,  
o projeto da modernidade é um projeto ambicioso e revolucionário. As suas 
possibilidades são infinitas, mas por o serem, contemplam tanto o excesso 
das promessas como o déficit do seu cumprimento (...) O excesso reside no 
próprio objetivo de vincular o pilar da regulação ao pilar da emancipação e de 
vincular a ambos à concretização de objetivos práticos de racionalização 
global da vida coletiva e da vida individual (SANTOS, 2000a, p.71).   
 

As promessas cumpridas em excesso, continua Santos, revelaram-se nas 

muitas formas do imenso progresso da ciência e da tecnologia e suas infinitas 

possibilidades de aplicação no mercado. Mas, por outro lado, na esteira desse 

progresso, as promessas de emancipação acabaram se transformando no “lado 

cultural da regulação”. Segundo este autor, o projeto da modernidade sofreu uma 

intensa transformação, dentro dos limites da sociedade capitalista, tanto no que diz 

respeito ao pilar da regulação quanto ao pilar da emancipação, transformações 

estas que indicam uma desregulação da vida econômica, social e política. 

Assim, uma das consequências da modernização científico-tecnológica e 

cultural é o aumento da riqueza concentrada e da exclusão social, tanto no interior 

de cada país como na relação entre países e na devastação ecológica que ameaça 

a vida do planeta.  

Em termos econômicos, a modernidade prometeu a eficiência, a 

produtividade e a prosperidade, mas também criou locais e processos de trabalho 

que separam os gestores dos trabalhadores, o planejamento da execução, o 

intelectual do manual, o que contribui para a desqualificação do trabalho e para a 

sujeição de controles externos e técnicos cada vez maiores, inclusive dos 

professores.  

     Em termos políticos, o advento do Estado e o seu papel na modernidade 

foram determinantes; as estruturas deste tornaram-se cada vez mais fortes, 

centralizadas e intervencionistas.  

Existe um projeto educativo da ou na modernidade? Parece difícil configurar 

um projeto articulado e centralizado de educação das massas para “viver a 

modernidade”. Contudo, é facilmente observável que, no plano político,  à instituição 

escolar, mantida pelo Estado, foi atribuída a função de socializar as novas gerações, 

formando os futuros cidadãos respeitadores das instituições sociais e do Estado. 

Criada no período revolucionário, como uma solução mágica para superar 
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problemas sociais, a escola moderna evoluiu do ideal revolucionário da 

emancipação à sua consolidação como uma instituição eficiente na reprodução das 

desigualdades sociais e, ao longo do tempo, a escola foi perdendo seu potencial 

emancipador e se transformou em mecanismo eficaz de regulação social. 

      O projeto civilizatório idealizado pelo pensamento iluminista pretendia 

construir um mundo sem conflitos e que tornasse acessível a todos os que 

participassem do sistema produtivo os benefícios proporcionados pelo 

desenvolvimento científico e tecnológico. Segundo a Ilustração, toda e qualquer 

concepção que se originasse de dogmas e superstições devia ser rejeitada, pois 

razão e método científico eram considerados as únicas fontes de conhecimento 

válido. A base para a construção dessa nova civilização seria formada pela 

universalidade, individualidade e autonomia. 

 A universalidade significa que, independentemente de qualquer tipo de 

fronteira (nacional, étnica ou cultural), o projeto civilizatório visa todos os seres 

humanos. Esses seres humanos são considerados em sua individualidade, seres 

concretos e independentes e que podem pensar por si mesmos (sem a tutela da 

autoridade religiosa), agir no espaço público como cidadãos e adquirir bens e 

serviços pelo seu trabalho. 

 Na nova civilização, a escola tem a função de ilustrar todos os indivíduos e 

garantir a igualdade de todos perante a razão. “A nação e o cidadão se forjam na 

escola. A piedade religiosa, o humanismo devoto e o amor ao rei cedem lugar diante 

do princípio da pátria, que inspira uma reorganização completa dos programas 

escolares (PETITAT, 1944, p.142). 

 Assim, a secularização do ensino e a secularização da moral são assumidos 

pelo Estado instrutor, que investe numa área antes controlada pela Igreja, e o papel 

da instrução pública fica estreitamente vinculado ao papel do Estado.  

O que fica evidente pelo exposto é que qualquer que seja a idéia de 

modernidade adotada, ela incorpora em si a idéia forte da crise da sociedade e da 

educação, despertando em muitos o desejo de uma reforma social e educacional. O 

mundo moderno não pode prescindir da ciência e da tecnologia e o lugar próprio 

para a difusão desse conhecimento e do desenvolvimento das habilidades 

necessárias para viver nele é a escola. 
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A tão desejada reforma social e educacional significaria uma ruptura com a 

tradição (criando um novo culto ou uma nova religião), o que exige, por sua vez, 

uma redefinição dos papéis dos atores envolvidos na tarefa da educação: atores 

femininos deveriam ser convocados para participar e dar sua contribuição para 

elevar o Brasil à categoria de nação civilizada. Nesse novo projeto civilizatório, no 

final do século XIX, em que a educação teria um papel fundamental, os homens 

cuidariam de governar o mundo, não abririam mão do ensino secundário e as 

mulheres cuidariam da educação das crianças. 

Um “discurso científico” foi usado. Com base na “observação da natureza 

feminina”, havia uma lógica: se a mulher tem todos os requisitos naturais, é só lhe 

dar uma educação.  Assim se poderia “pedagogizar” a maternidade.  

Na época, a Sociedade Propagadora deve ter descoberto que alfabetizar as 

mulheres não seria suficiente. Para “pedagogizar” haveria necessidade de uma 

Escola Normal: trazer as senhoras para serem qualificadas para o exercício do 

Magistério (isso sim seria moderno!) Admitir a qualificação, pois só a intuição não 

bastaria! E a Sociedade Propagadora, ao que tudo indica, é a instituição que pode 

nos dar um retrato da época, com a criação de uma Escola Normal para moças. 
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3 - SÉCULO  XIX: os impulsos do progresso  

 
Século dezenove! O bronze do teu vulto          
Há de ser venerado, há de se impor ao culto 
Dos pósteros, bem como impõe-se à escuridão                        
Um relâmpago, um raio, um brilho, uma explosão! 

                                               (Martins Júnior) 

                                                      

                   O século XIX foi o século em que se celebrou o espírito científico, que 

conseguiu domar as forças da natureza e dispô-las a serviço da civilização; foi o 

século das descobertas, das inovações de toda ordem, das máquinas. Analisando o 

período, Jacques Le Goff escreve: 
O século XIX foi o grande século da idéia de progresso, na linha dos dados 
adquiridos e das idéias da Revolução Francesa. Como sempre, o que 
mantém esta concepção e a faz desenvolver são os progressos científicos e 
técnicos, os sucessos da Revolução Industrial, a melhoria, pelo menos para 
as elites ocidentais, do conforto, do bem-estar e da segurança, mas também 
os progressos do liberalismo, da alfabetização, da instrução e da democracia  
(LE GOFF, 2003, p. 257).  

 
          No Brasil, o século XIX, começou com a liteira e terminou com o automóvel. 

Começou com os “bandos” (comunicados oficiais lidos em praças públicas ao rufar 

dos tambores, para que a população tivesse conhecimento deles) e findou com 

dezenas de periódicos: jornais, revistas, almanaques. Começou colônia e terminou 

independente, passando por reino-unido, império e república. Foi um período 

impregnado pela noção de progresso em que as reformas educacionais procuraram 

dar respostas às aceleradas mudanças que ocorreram no mundo ocidental.  

         Um exemplo disso está no fato de que, até então, não se admitia que as 

mulheres pudessem receber uma instrução formal semelhante à dos homens. 

Contudo, já no final do século, elas são convidadas a participar do processo 

civilizatório simbolizado pelo progresso científico e tecnológico, se instruindo, e mais, 

assumindo a atividade docente junto à educação das crianças.  

         O Recife do século XIX passou por um processo semelhante: começou vila, 

tornou-se cidade em 1823 e capital da Província em 1827, conseguindo a autonomia 

que tanto desejou. Com o início do século, foi reaberto o Seminário de Olinda, 

considerado, na época, o melhor centro educacional do Brasil, chamado pelo 

Cônego José do Carmo Barata (1972) de “Escola de Heróis”, de onde se difundiu o 
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ideário da Revolução Francesa, não só para a Província de Pernambuco, mas para 

todas as províncias do Norte e todo o país. Esse Seminário ordenou os padres 

liberais da Revolução Republicana de 1817 e preparou, também, os leigos para o 

serviço público. Além disso, lavrou o terreno para a criação, no mesmo ano de 1827, 

da Faculdade de Direito, em Olinda, centro de difusão de inúmeros movimentos de 

caráter revolucionário, considerado um verdadeiro laboratório de ideias, uma casa 

de agitação do espírito, uma colméia inquieta onde se preparou para a chegada dos 

novos tempos. Contou com grandes mestres que trataram de fazer desenvolver a 

inteligência dos jovens e o espírito patriótico. Formou não só advogados e 

jurisconsultos, mas também filósofos, poetas, ensaístas, economistas, sociólogos, 

políticos e estadistas, todos eles “agitadores de ideias” que abalaram a sociedade no 

aceleramento da modernidade e do progresso. Foi também o celeiro de mestres das 

escolas do Recife. 

           Tradicionalmente marcada por lutas e rebeldias que deixaram forte impressão 

no imaginário da população, Pernambuco viu as lutas políticas se acentuarem no 

século XIX. A título de exemplo: entre 1831 e 1841, das dez rebeliões registradas só 

no período regencial, metade ocorreu  em Pernambuco. E mais: entre 1842 e 1849, 

aconteceu na Província de Pernambuco, o Movimento Praieiro, de disputa político 

partidária que se desenrolou como expressão local e particular do sistema político 

que caracterizou o Segundo Reinado, em que a imprensa foi amplamente utilizada 

(MARSON, 1980).   

         Essas rebeldias não se relacionavam apenas ao mundo das idéias e dos 

anseios de liberdade política, mas tinham também fortes aspirações de progresso e 

modernização, desejando alcançar o nível cultural do mundo ocidental, tendo como 

modelo principalmente Paris.17 

         Os anos que se seguiram à abdicação do primeiro imperador, segundo Mattos 

(1990, p. 1), “para uma parcela considerável dos homens que habitavam o Império 

do Brasil, e  também para umas poucas mulheres, foram anos vividos 

intensamente.[...] Foram anos de ação, de reação e de transição”. Em todos os 

lugares, das casas e praças públicas ao Parlamento, “aqueles que pretendiam dirigir 

                                                 
17 Desde o final do século XVIII era costume, na França, fazer exposições nacionais da indústria, mas 

a 1ª exposição universal foi realizada em Londres, em 1851. Animados com a repercussão e o 
sucesso do evento, os franceses, já com experiência no assunto, articularam a Exposição Universal 
de Paris, em 1855, inaugurando o “culto à máquina”, poderosa, misteriosa, considerada elemento 
chave do progresso (PESAVENTO, 1996). 
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os destinos de uma sociedade que julgava ter completado sua emancipação da 

tutela metropolitana, expunham suas idéias e programas, procuravam viver seus 

sonhos e utopias, expressavam seus temores e angústias”(Idem). Inspirados em 

conceitos e ideais trazidos da Europa, procuravam compreender e explicar o 

contexto brasileiro, ao mesmo tempo que buscavam, já, apresentar indícios de 

civilização, semelhanças com os países europeus. Mas, em muitas ocasiões, a “boa 

sociedade” discordou, principalmente da política britânica de repressão ao tráfico 

negreiro intercontinental. Não se concebia o desenvolvimento da ex-colônia sem o 

braço escravo. Por isso mesmo, as sucessivas leis abolicionistas, feitas em “conta-

gotas” no decorrer do 2º Império, objetivavam retardar a Abolição e sempre 

beneficiaram os proprietários de escravos.  

         Como se pode perceber, o “século-prodígio” não transcorreu de forma 

homogênea. Após a “definição do modelo de Estado” (importado e acomodado aos 

direitos e privilégios da aristocracia brasileira, rural e semi-feudal) que caracterizou o 

1º Reinado e a descentralização relativa experimentada pelo período regencial, os 

anos de 1848 a 1864, foram, na visão de muitos, anos [...] “de paz, conformidade e 

de decoro nos negócios públicos. [...] O Império progrediu em bem-estar econômico 

[...] e, politicamente, o tipo inglês de governo servia de modelo à oligarquia que 

dirigia o país” (FREYRE, 1985, p.48- 52). 

         Coroado Imperador em junho de 1840, aos 14 anos de idade, D. Pedro II 

assumiu, teoricamente, o poder com toda a autoridade, tornando-se símbolo de um 

estado que tinha como tarefa principal preservar a unidade política do país, manter a 

união das Províncias e garantir a ordem social. Tarefa difícil se levarmos em 

consideração as constantes lutas e disputas pelo poder entre os diferentes partidos 

políticos.  Formados por bacharéis e pela aristocracia rural, os membros dos partidos 

políticos da época não tinham grandes diferenças ideológicas nem possuíam 

programa com contornos definidos. Apenas lutavam pelo poder. Durante todo o 

Segundo Reinado, os partidos mantiveram suas bases regionais intactas, 

conseguindo, segundo Carvalho (2003), permanecer imunes às transformações 

econômicas e sociais de algumas províncias. 

          Analisando alguns autores que estudam o assunto, José Murilo de Carvalho 

(2003) relaciona três posições distintas: os que negam qualquer diferença entre os 

partidos (principalmente entre o Conservador e o Liberal); os que fazem distinções 

com base nas classes sociais dos políticos e, por fim, os que consideram a origem 
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dos membros (rural ou urbana). Pertencente ao terceiro grupo, Mattos (1990) 

destaca os dois principais partidos que se revezavam no poder, conservadores e 

liberais, e aponta algumas diferenças:  

- Luzias: apelido do Partido Liberal (relação com a cidade mineira de Sta. Luzia, 

reduto dos liberais durante a Revolução de 1842),  era formado por profissionais 

liberais urbanos e proprietários rurais que se dedicavam à lavoura para o mercado 

interno ou áreas de colonização mais recente. Defendiam a descentralização com 

certa autonomia às Províncias. Após a década de 1870, muitos deles tornaram-se 

republicanos, desejando reforma das instituições pela revolução pacífica, a 

revolução pelas ideias. 

- Saquaremas: apelido do Partido Conservador (muitos representantes viviam em 

Saquarema, centro político no Rio de Janeiro), formado por bacharéis em Direito, 

burocratas do serviço público, representantes dos proprietários rurais dedicados à 

lavoura de exportação e grandes comerciantes. Defendiam um governo imperial 

forte e centralizador.  

           Contudo, chamam mais atenção os pontos de concordância entre os dois: 

- manutenção da estrutura escravista de produção; 

- afastamento da população em geral do processo político, para evitar que camadas 

mais baixas participassem do poder; 

- resguardo dos privilégios. 

      Essas semelhanças justificavam o ditado popular: “Nada mais parecido com um 

saquarema que um luzia no poder”.  Assim, os dois principais partidos alternavam-se 

no poder, defendendo interesses comuns, o chamado “parlamentarismo às 

avessas”. Estar no poder significava obter prestígio e benefícios para si próprio e 

para os seus. Era um “bipartidarismo” que não contemplava os anseios das 

camadas médias e baixas da população.        

         Até meados do século, conforme descreve Freyre, a elite ainda vivia como se 

estivesse no final do século XVIII. Eram muito poucos os homens que, como o 

próprio D. Pedro II, possuíam conhecimentos e “participavam da cultura 

contemporânea”. O Brasil era um país rude. “O Brasil dos meados do século XIX 

não era só constituído de vários Brasis, regionalmente diversos: também por vários 

e diversos Brasis quanto ao tempo ou à época vivida por diferentes grupos da 

população brasileira” (Idem, p.51). 
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        Carvalho (2003), no entanto, chama a atenção para a educação superior como 

o “elemento poderoso de unificação ideológica da elite imperial, [...] uma ilha de 

letrados num mar de analfabetos” (p.65). Até a Independência, estudava-se na 

Europa, principalmente Coimbra, universidade de Direito, de “orientação jurídica 

francesa e italiana”. Após a Independência, buscava-se formação médica (em 

Salvador) ou jurídica (em São Paulo ou no Recife). Até mesmo o ensino secundário, 

que preparava para o superior, era destinado especialmente aos filhos de famílias 

ricas.                                                                                                                                                

        A modernização, portanto, não seguia um caminho linear. Ao contrário, era 

marcada por contradições, lutas entre conservadores e liberais, entre o antigo e o 

novo, entre comportamentos tradicionais “nacionais” e novos costumes sociais 

“estrangeiros”, opostos que, por vezes, dialogavam, convergiam, estreitavam laços.  

       Um dos primeiros anúncios de modernização que atingiu o Recife, agora uma 

“cidade-capital”, deu-se durante a administração de Francisco Rego Barros, 

presidente da Província de Pernambuco entre 1837 e 1844. Tendo estudado em 

Paris, trouxe de lá não só as idéias para desencadear uma onda de progresso em 

Pernambuco, mas trouxe também trabalhadores, operários especializados e 

artesãos. O curioso é que Rego Barros pertencia ao Partido Conservador e o seu 

governo não teve o apoio unânime do partido. 

      Embora não pudesse concretizar todos os seus planos, nos conta Rezende 

(2002, p.80), a preocupação inicial de Rego Barros era tornar o centro visível da 

cidade mais racionalizado e mais confortável para a população de proprietários 

(comerciantes e funcionários). Assim, deu novos ares ao Recife, sendo comparado 

por alguns a Maurício de Nassau, pelas obras que mudaram a paisagem da cidade, 

tais como: o Teatro de Santa Isabel, o Palácio presidencial, a Ponte Pênsil de 

Caxangá, a reforma da Repartição das Obras Públicas, a padronização de prédios 

dentro de princípios modernizadores, a definição dos nomes das ruas e sua 

numeração, a instalação de luz pública a gás, além de um planejamento para o 

fornecimento de água potável (embora o Recife continuasse, por muito tempo, sem 

água encanada e sem saneamento). 

     Muitas das reformas não agradaram aos mais nacionalistas que viam na “invasão 

francesa” uma nova forma de colonização. De fato, junto a engenheiros, técnicos e 

artistas franceses, vieram também profissionais de todas as categorias: cozinheiros, 

modistas, médicos, que foram introduzindo novas maneiras de comer, de se vestir, 
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de se comportar. A começar pela elite, expressões de língua francesa foram 

incorporadas ao vocabulário. 

       Os laços com o exterior se estreitaram mais ainda com a chegada de 

embarcações a vapor, que desenvolviam uma velocidade 4 a 5 vezes maior que a 

de um veleiro. O movimento no porto aumentava sensivelmente, o que exigia sua 

ampliação e modernização. 

       Em meados do século XIX, Recife contava com uma população de 50 000 

habitantes, era a terceira cidade brasileira e continuava convivendo com problemas 

históricos: abastecimento de água, sistema de esgoto (com conseqüências 

higiênicas graves), instalações portuárias insatisfatórias para o movimento da época, 

e lutas políticas decorrentes de insatisfação com o governo central etc.    

      A população crescia, a cidade se expandia, necessitando de um sistema de 

transporte que encurtasse as distâncias. Cadeirinhas e diligências precisavam ser 

substituídas e o trem não tardou a chegar também à província de Pernambuco, 

embora com muitas dificuldades, conforme registra Mário Sette (1978, p. 139-145). 

Com intervenção do governo imperial, foi constituída a companhia britânica ‘Recife 

and São Francisco Railway Company’ que pretendia estender trilhos às margens do 

Rio São Francisco. Na capital da Província, só em 1867 foi inaugurada pelo 

“Brazilian Street Railway Ltda” a estrada de ferro que ligava o Recife às povoações 

da Várzea, Dois Irmãos e Boa Viagem. Em 1870, abria-se uma nova estrada ligando 

Recife a Olinda, na qual circulavam os bondes de tração animal (até 1914). 

         O trem ou ‘maxambomba’ (como o povo pronunciou machine pump) 

possivelmente causou o mesmo espanto vivenciado por Victor Hugo por ocasião de 

sua primeira viagem. Procurando apreciar a paisagem, da janela do trem em 

velocidade, assim se expressou:   
As flores ao longo da ferrovia não são mais flores mas manchas, ou melhor, 
fachos de vermelho ou branco; não há mais pontos, tudo se converte em 
traços. Os campos de trigo são grandes cabeleiras loiras desgrenhadas... As 
cidades, as torres das igrejas e as árvores desempenham uma dança louca 
em que se fundem no horizonte.” (SEVCENKO, 1998, p. 516). 
 

         Como todos, os artistas também se impressionaram com a novidade, 

registrando as ‘distorções de percepção’ causadas pela velocidade. Os 

impressionistas, tais como Van Gogh, mostraram claramente como as novas 

tecnologias influenciaram as artes visuais. Claude Monet pinta, em 1877, a ‘chegada 

de um comboio’ em que retrata a estação de Saint-Lazare, na França, na qual 
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consegue registrar o que se tornou a grande estação de trens: a nova catedral dos 

tempos modernos. O vapor e a fumaça junto à iluminação e intensa movimentação 

de passageiros e curiosos animam o espaço. 

         No Brasil, os inspirados poetas populares do Recife cantaram: 

 

A estrada de ferro 
Foi feita com muito risco 
Para embarcar os rapazes 
Do Recife ao São Francisco 

                                                                (SETTE, 1978, p. 144) 
 
 

 
 
                               Anúncio publicado no Diário de Pernambuco em 1895-1896 
      

          O trem simbolizou a idéia de progresso, a união de ciência e tecnologia. E o 

invento inglês, criado e aperfeiçoado entre 1769 e 1830, se difundiu por todo o 

mundo ao longo do século XIX, sempre causando admiração18.  

           Na coletânea de artigos selecionados por João Barbalho (datado de 1880) 

reunidos num livro que deveria ser usado nas escolas como complemento 

importante para a instrução, composta de textos clássicos e científicos sobre 

assuntos da atualidade, há um texto de Abreu e Lima em que se pode vislumbrar a 

compreensão corrente que se tinha da civilização moderna: 

                                                 
18 A partir do invento dos irmãos Lumière, mais pessoas puderam conhecer o trem. A primeira 

projeção cinematográfica – exibição do trem marchando em direção à câmara - gerou pânico e 
correria, mas a notícia correu o mundo e atraiu curiosos de toda parte para ver e rever a cena. 
(SEVCENKO, 1998, p. 516). 
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A CIVILISAÇÃO  MODERNA19 
        Abreu  e  Lima 

A civilisação moderna não se restringe a um povo, a uma nacionalidade, a 
uma confederação, a um império, por extenso que seja; ella abraça  o mundo em 
toda sua vasta extensão, e tem por limites de norte ao sul os círculos polares e de 
leste a oeste toda a redondeza do globo. 

Ella não se limita somente à esphera terrestre, invade a esphera celeste e 
devassa milhões de mundos, que foram desconhecidos aos antigos. Em sua marcha 
ascendente e progressiva revolve a terra profunda, os mares até o abysmo: sujeita 
os elementos a suas reiteradas provas; divide a matéria, dispõe de seus átomos 
como de suas agglomerações; dá-lhe nova forma, mudando sua natureza e até sua 
própria essência, roubando-lhe suas forças e dando-lhes direcção conveniente. 

A civilisação moderna é como o ar; penetra o mundo por todos os seus poros, 
e marcha às vezes serena como a aurora matutina, às vezes terrível e veloz como o 
furacão. Com sua audácia domou o raio, quebrou-lhe todas as forças e sujeitou-o ao 
poder do homem. Não satisfeita com as creações da natureza, creou o cavallo 
dynamico, ginete de força assombrosa, brindou-o de parçaria em número prodigioso, 
e com esse esquadrão, mais fogoso que o cavallo bíblico, percorre os continentes e 
os mares. 

Com um annel de ferro cingio o globo, apertou-o encurtando-lhe as 
distâncias. Mais veloz do que a águia percorre espaços infinitos como o pensamento. 
Eis ahi o que é e o que póde a civilisação moderna. (ABREU E LIMA, In: 
CAVALCANTI, 1880, p. 71) 
 

          A citação, apesar de longa, evidencia a força desse imaginário. Com a 

utilização de metáforas como: “o ar que penetra o mundo por todos os poros”, 

“terrível e veloz como o furacão”, Abreu e Lima expressou com grande carga 

emocional toda a perplexidade causada pelas novidades trazidas pela modernidade. 

A imagem do “cavalo dinâmico, ginete fogoso” evidencia um olhar maravilhado e 

estupefato com os poderes da ciência que dominou as forças da natureza, 

sujeitando-a “ao poder do homem”.  O trem, mais veloz que a águia, rápido como o 

pensamento, encurta as distâncias e aproxima as pessoas. Como o trem, a 

civilização moderna marcha progressivamente, chega com toda a força, domina a 

todos e não há como escapar dela. 

     Com a aproximação do século XX, Recife voltou a ser cenário de inquietações, 

mais uma vez em nome da igualdade e da liberdade, com movimentos políticos de 

luta contra a escravidão e contra a monarquia. Na década de 70, um agitado grupo 

de “jovens intelectuais” e políticos (a maioria oriunda da Faculdade de Direito já 

transferida para o Recife e sede de grande atividade intelectual) se mobilizou 

buscando novos rumos e novas perspectivas à cultura brasileira.  Influenciados por 

idéias européias, adquiridas não só por experiência pessoal direta como também 
                                                 
19 Mantivemos a ortografia da época, uma vez que não compromete a leitura e compreensão. 
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através das revistas de divulgação filosófica e literária, revoltaram-se contra o 

conservadorismo dos mais velhos. Mas, como alerta Malerba (1994, p. 2), nem tudo 

estava “à mercê dos acontecimentos europeus”. A vida, no Brasil, teve “uma 

dinâmica particular” que, desde a chegada da Corte, foi se modificando e 

estabeleceu uma forma diferente de dominação, dando origem a uma elite 

hegemônica, dividida em conservadores e liberais que se revezavam no poder.  

         Segundo Alonso (2002), diferentes grupos formaram a chamada “geração de 

1870”: liberais republicanos, novos liberais, positivistas, abolicionistas, federalistas 

positivistas gaúchos, federalistas científicos de São Paulo. Independente de classe 

social ou filiação doutrinária, tinham em comum as críticas ao status quo imperial e 

saquarema, além de uma ação coletiva animada por um profundo desejo de 

intervenção política.20 

         Embora a vitória dos abolicionistas ajudasse a desmoronar rapidamente o 

Império, continuava a  
difícil travessia em que a grande questão era conciliar a intenção com o 
gesto, o discurso da modernidade com uma prática social [...]democrática. O 
antigo e o moderno pareciam estabelecer intermináveis e paradoxais 
negociações, nas quais o moderno perdia espaços e travestia-se com as 
máscaras do antigo. Conservar era preciso, mantendo a ordem, com 
disfarces, às vezes sutis (REZENDE, 2002, p. 89). 
 

Estavam muito arraigados o desprezo pelo trabalho manual, pelo esforço 

físico que “suja as mãos” e a valorização do talento, das qualidades da inteligência e 

da imaginação, característicos de uma sociedade baseada em relações escravistas. 

O exercício das qualidades da inteligência (que não ocupam os braços e não fatigam 

o corpo) é pertinente aos homens nobres e livres.  As qualidades do espírito, 

segundo Buarque de Holanda (1976, p.51), substituem, no Brasil, os títulos 

honoríficos, e “alguns dos seus distintivos materiais, como o anel de grau e a carta 

de bacharel, podem equivaler a autênticos brasões de nobreza”. E os bacharéis que 

haviam recebido uma formação européia, com todo um verniz liberal, empenharam-

se na obra de “construção da nação”, porém, sem abrir mão do trabalho escravo 

nem dos privilégios da sua posição aristocrática. Numa estrutura patriarcal, imperial, 

rural e escravista, a modernização que pretendiam era aquela que significasse 

aumento de produtividade, com máquinas, ferrovias, luz elétrica, saneamento, 

bancos e não a difusão de ideias de liberdade, igualdade e profissionalização da 

                                                 
20 Sobre a “geração de 1870”, ver a obra de Ângela Alonso: Idéias em movimento: a geração de 

1870 na crise do Brasil-Império. 
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mulher. Assim, incorporaram algumas ideias e lemas exaltados nos livros e nos 

discursos e que lhes asseguravam uma aparência de modernos. 

  A Europa exercia uma irresistível influência em todos os aspectos da vida 

coletiva do mundo em geral e das ex-colônias em particular. Viver como um europeu 

era visto como confirmação de sucesso e superioridade. Toda a sociedade procurou 

imitar as instituições, os valores, os princípios políticos e os costumes vindos da 

Europa.  
Foi a Europa quem pôs o mundo em ordem, quem assegurou sua 
valorização, quem explorou seus recursos, por ela mesma descobertos, quem 
garantiu a redistribuição pela superfície do globo dos produtos, dos gêneros 
alimentícios, dos homens e dos capitais. São capitais, são engenheiros 
europeus que cavam os canais interoceânicos, que desenham as redes 
ferroviárias, o traçado das estradas, as redes telegráficas; são eles que 
colocam os cabos submarinos. [...] Não há relações bilaterais independentes 
da Europa. Tudo parte da Europa, tudo volta para ela. Ela é o centro, o pólo 
(RÉMOND, 2004, p. 202). 
 

 
O “modo moderno” de viver que a Europa difundia pelo mundo era alvo não 

só de admiração como também de repúdio. As manifestações da imprensa 

expressavam essa dubiedade.  Os jornais da época, em forma de artigos assinados 

ou não, ou em  anúncios de artigos esportivos, de magazines, de vestidos e 

acessórios masculinos e femininos, de remédios ou de ingredientes para cozinha, de 

partituras, de livros etc. faziam a repercussão das novidades.   

Se as invenções e descobertas, toda sorte de inovações e máquinas, 

resultados do espírito científico conseguiam domar as forças da natureza e pô-las a 

serviço da civilização, havia que se dar um  novo tratamento à educação. A difusão 

da instrução, a realização de projetos educativos vetados para círculos ampliados da 

população passou a fazer parte das reivindicações da sociedade brasileira.  Não se 

poderia deixar de considerar a educação formal como instrumento fundamental para 

difundir a civilização e o progresso.  

Herdeiro das Luzes, via colonização portuguesa, nos lembra Roque Spencer 

M. Barros (1959), o Brasil (entenda-se principais capitais do país) foi invadido por 

uma “vida espiritual”, conhecida como a “Ilustração Brasileira”: idéias novas 

esvoaçavam sobre todos em geral e a noção de atraso em relação aos países 

europeus tomou conta da intelectualidade. Afinados com o seu tempo, as idéias de 

evolução, progresso e atraso, além da crença no papel positivo e impulsionador da 

ciência passaram a povoar a mente desses intelectuais que se lançaram à tarefa de 
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modernizar o país. E esses jovens intelectuais, políticos, artistas e militares, a 

chamada “geração de 70”, comprometeu-se com a “modernização e atualização das 

estruturas ossificadas do Império baseando-se nas diretrizes científicas e técnicas 

emanadas da Europa e dos Estados Unidos.” As bases de inspiração da elite eram, 

segundo Sevcenko (1998, p. 14),“as correntes cientificistas, o darwinismo social do 

inglês Spencer, o monismo alemão e o positivismo francês de Auguste Comte”. 

A influência das ideias liberais européias nos principais movimentos 

brasileiros (Inconfidência Mineira, 1789; Conjuração Baiana, 1798; Revolução 

Pernambucana, 1817, só para citar alguns) é evidente, considerando-se que os 

líderes desses movimentos leram e se entusiasmaram com os autores europeus. A 

maioria da população, porém, analfabeta, inculta, sem acesso às publicações, não 

tomou conhecimento das ideias liberais.   No entanto, o maior obstáculo à difusão de 

tais ideias era a própria realidade brasileira, incompatível, em muitos aspectos, com 

a essência das novas doutrinas. Enquanto, na Europa, o liberalismo era uma 

ideologia burguesa que se voltou contra o Ancien Régime (monarquia, privilégios da 

nobreza, feudalismo), no Brasil, tais ideias tiveram um sentido mais restrito e não 

tiveram a mesma função. 

Importadas da Europa, as ideias liberais não encontraram aqui as mesmas 

bases sociais, uma vez que seus adeptos pertenciam às categorias rurais e sua 

clientela. Segundo Malerba (1994, p. 13), eram “intelectuais, juristas que, ostentando 

um discurso francamente liberal – alguns nem isso -, mal disfarçavam seu 

compromisso com a ordem escravista que os sustentava”. Conforme explica Costa 

(2007, p. 32), “as camadas senhorias empenhadas em conquistar e garantir a 

liberdade de comércio e a autonomia administrativa e judiciária não estavam 

dispostos a renunciar ao latifúndio ou à propriedade escrava. A escravidão constituía 

o limite do liberalismo no Brasil”.  
De acordo com essas condições, soariam falsos e vazios os manifestos em 
favor das fórmulas representativas de governo, os discursos afirmando a 
soberania do povo, pregando a igualdade e a liberdade como direitos 
inalienáveis e imprescritíveis do homem, quando, na realidade, se pretendia 
manter escravizada boa parte da população e alienada da vida política outra 
parte (Idem, p. 33) 

 

Esse pensamento da necessidade de uma pedagogia da civilização esteve 

presente praticamente ao longo de todo o Império, mas tomou novo impulso e                

força por influência do cientificismo europeu e do positivismo, alargando a 
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consciência a respeito do papel da educação em geral para a construção de um 

Brasil civilizado, e se impôs à elite dirigente. 

Por oposição ao antigo, a modernidade (a partir de 1870) se definia pela 

capacidade dos homens de intervir na realidade, modificando-a pelo uso da razão, 

com base no conhecimento objetivo dos fatos. Só dessa maneira o progresso estaria 

assegurado. Assim, não bastava reger a ordem estabelecida, mas era necessário 

criar condições para a sua transformação. O simples prenúncio do progresso não 

seria suficiente para convencer a população a mudar, pois a instalação do novo não 

é um trabalho fácil. Rompendo com a tradição, a transformação exigiria a 

implantação de mecanismos que pudessem incutir novos valores, através da 

instrução.  Instruir mais do que educar, porque  “o rumo estava traçado e definido 

pelo conhecimento esclarecido de que as elites se julgavam portadoras” (NEVES; 

MACHADO, 1999, p. 227). Para que o progresso pudesse chegar, a educação era a 

condição necessária. Por isso, com freqüência se publicavam anúncios  oferecendo 

os serviços de professor para o ensino de “primeiras letras, latim e francez” (Diário 

de Pernambuco, 27 de maio de 1864, p. 8). 

Embora com algum exagero, mas reconhecendo a importância dos jornais e 

gazetas para a veiculação de idéias e notícias e para reconstrução histórica de um 

período, Joaquim Nabuco assim se expressou em “Um estadista no Império” (1897-

99):  
Se o Brasil fosse destruído por um cataclisma, um só número, ao acaso, de 
qualquer dos grandes órgãos de imprensa bastaria para conservar sempre as 
feições da [sociedade], tal  qual existe em nosso tempo. Não seriam precisos 
outros documentos para o historiador restaurá-la em toda a sua estrutura e 
segui-la em todas as suas influências. 

 
Para romper com a tradição e introduzir novos valores, novos 

comportamentos, novos hábitos de consumo, o ambiente social da época precisou 

ser preparado.  Para essa preparação, a imprensa foi amplamente usada21, 

reconhecida que era como um poderoso instrumento do projeto iluminista de mudar 

as idéias e maneiras das pessoas comuns. Também Pinto Júnior acreditava na força 

da imprensa e escreveu na Revista Mensal da Instrução Pública (Pernambuco, 

                                                 
21 Sobre o surgimento da imprensa no Brasil, as relações entre política e imprensa na primeira 

metade do século XIX, ver  o livro de Isabel Lustosa:  O nascimento da imprensa brasileira. E 
sobre educação na imprensa,  ARAÚJO  e GATTI Jr. Novos temas em historia da educação 
brasileira. 
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1872) e que foi reproduzida no periódico ‘Instrucção Pública’, do Rio de Janeiro, 

publicada no nº 3, em 28 de abril de 1872 (p.19-20): 
Acreditamos como os Americanos do Norte, que o jornal é instrumento 
poderoso do progresso da instrucção nacional. Infelizmente, porém, entre nós 
a imprensa – essa mestra de exemplos, na phrase do poeta – não presta 
serviços verdadeiros porque não se acha constituída sobre a verdadeira 
base. [...] 
Todas as nossas folhas publicas lutam na arena política, e os partidos quasi 
sempre cúmulos de paixões ou interesses particulares, e não questões de 
princípios e de sentimentos; servem mais para atacar do que para constituir. 
É por isso que – em geral – nos artigos das nossas gazetas sente-se o 
resaibo das paixões violentas, egoístas, que infamam tudo quanto não 
participa das mesmas idéas. 
De feito, dous indivíduos lutam em campos oppostos; batem-se pela 
imprensa. Quaes as armas de que lançam mão?  É a critica fina, suave, sem 
ódio, combatendo os vícios, as iniqüidades, os erros, faltas ou ridículos? É o 
argumanto solido, judicioso, que corrige e edifica, verdadeiro medicamento? 
Não. É a critica violenta, irônica, indignada, malédica; são os libellos 
infamatórios, atacando aristophanicamente os adversários, expondo-os em 
pelourinho ao escarneo das turbas. É a critica de obuzperra e destróe. É 
ainda a insolência a revolver-se no lodaçal da infâmia, baralhada com a 
calumnia. 

 
Pinto Júnior refere-se à imprensa essencialmente político-partidária que 

predominou na província de Pernambuco entre 1840 e 1870. Os periódicos eram 

utilizados pelos políticos como forma de expressão (muitas vezes de forma vil) a 

respeito dos adversários, muitas vezes desencadeando verdadeiras ‘guerras’, 

embora todos apregoassem a ‘manutenção da ordem’. Os jornais partidários 

formavam dois blocos principais (conservadores e liberais), cada bloco com sua 

equipe de redação Havia também uma série de pequenos periódicos, muitos em 

forma de folhetos de duração efêmera, publicações irregulares, de tiragem pequena, 

pois visavam também a população analfabeta que era alcançada  de forma original: 

havia pontos fixos em botecos para a leitura e comentário dos periódicos, feita por 

algum letrado22.  

Num estudo sobre o Movimento Praieiro (1842-1849), a atuação praieira na 

imprensa, Izabel Marson (1980) mostra que o jornal “se apresenta como um 

instrumento de luta político-partidária que possui função determinada. [...] 

Desencadeia atitudes [...]e estimula comportamentos. [...] Criticando a oposição, 

                                                 
22 Marson (1980)  apresenta a relação dos jornais que utilizou para seu estudo: O Artilheiro, O Guarda 

Nacional, O Lidador,  e O Diário Novo (este, liberal, em oposição ao Diário de Pernambuco,  
conservador, apelidado de Diário Velho). Dentre as folhas de curta duração, destacou: O Papa-
Angu, Periódico Extraordinário, Oposicionista, Político, A Grande Tempestade, O Verdadeiro 
Regenerador, O Artista, A Voz do Brasil, O João Pobre, O Arara, O Nazareno, O Tribuno, O 
Azorrague, A Sentinella da Liberdade, O Brazileiro, O Capibaribe, O Eclético (quase todos de 1848). 
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apregoa direitos que passam a ser reivindicados também pela parcela da população 

que a eles não tem acesso”(p.8-9). 

Só depois de 1870 a imprensa passa a ter mais autonomia. Realmente, 

percebia-se a chegada de novos tempos. Novos jornais foram criados. Com a 

chegada de novos produtos vindos do exterior, cresce o número de anúncios. 

Cresce também o número de assinantes “de nível”23. 

 O Diário de Pernambuco liderava os periódicos que representavam os 

conservadores, mas não se limitou a desenvolver um trabalho político-partidário: 

“era também uma folha informativa e de utilidade pública, trazendo em suas páginas 

anúncios comerciais, matérias oficiais e notas do exterior” (MARSON, p.41). 

Estudando a imprensa periódica como uma empresa educativa no século XIX, 

Pallares-Burke (1998, p. 145) chama a atenção para a importância dessas agências 

informais envolvidas na transmissão cultural: “romances, jornais, revistas, sermões, 

teatro, pinturas etc. que têm tido sempre sua cota de participação no processo 

educacional e podem, pois, ter muito a dizer sobre o modo complexo pelo qual as 

culturas são produzidas, mantidas e transformadas”. 

 Acreditando nas possibilidades educativas da imprensa como agente cultural, 

propagadora de idéias e mobilizadora de opiniões, na segunda metade do século 

XIX, esses “eficientes difusores de luz” foram largamente usados, pois foram 

considerados “indispensáveis instrumentos de progresso” (Idem, p.147). 

 

Assim, citando o exemplo de países estrangeiros, cobra-se a criação de 

jornais e revistas pedagógicas, como a informação dada n’A Instrucção Pública 

(1872, p.164), na seção Mosaico: 

 
Jornaes Pedagógicos 

                                                            Costa e Cunha 
Nos paizes em que a instrucção popular é uma verdade, consideram-se os jornaes que se 
dedicam exclusivamente à pedagogia e à causa da instrucção, como elementos dos mais 
poderosos e efficazes para o progresso e desenvolvimento do ensino, e as razões são 
obvias. Nos Estados Unidos há 24 folhas especiaes da matéria, nos outros paizes publicam-
se também diversas, mas não em número tão avultado em um só paiz. Temos noticia das 
seguintes: 
                 Revista pedagógica (Lisboa) 

                                                 
23 Barroso Filho (1986, p.17) apresenta a relação de alguns dos principais jornais diários que 

circulavam na década de 1890: Diário de Pernambuco, Jornal do Recife, A Província, Commercio de 
Pernambuco, Estado de Pernambuco, A Concentração, Jornal Pequeno e Gazeta da Tarde. 
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                 Journal general de l’instruction publique (Paris) 
                 L’Institutore 
                 La guida del maestro elementare italiano  (Itália)  
 
 Entre nós, publicam-se: 
  A Revista mensal da Instrucção, em Pernambuco 
           Outra revista, na Bahia 
          E na Corte, a Instrucção Publica, o orgam do magisterio primario oficial 
 

Além de informar, a imprensa foi utilizada para desencadear reflexões e 

discussão acerca dos mais diferentes temas, como, por exemplo, sobre a 

necessidade de escolarização das “camadas inferiores” da população, sobre a 

pertinência ou não de dar instrução a mulheres, índios e negros. 

Digno de nota o esforço de Alambary Luz para apresentar argumentos 

convincentes também aos políticos do seu tempo a respeito da possibilidade e 

necessidade de se aliar progresso e instrução.  Escreveu ele no nº 31 d’ A 

instrucção Pública, no dia 10 nov. 1872: 

 
INSTRUCÇÃO  E   ESTRADAS 

        Alambary Luz 
 
 
[...]Conceda-se a um Estado a mais bem pensada e melhor construída rede de 
caminhos de ferro, porém admitta-se o povo baldo de instrucção. – Sem ella não 
haverá civilisação nem industria; por tanto as necessidades sociaes limitar-se-hão a 
que? Á satisfação das primeiras urgências da vida, á alimentação e pouco mais.  
Neste caso seriam quase inúteis as estradas de ferro. 
Supponhamos agora a nação mantendo escolas nos povoados, mas deixando-os 
privados de communicações terrestres ou fluviaes. Cada povoação tirará de si 
minguados recursos, viverá fora da communhão geral, separar-se-hão os elos da 
grande cadeia nacional e desaparecerá o patriotismo. 
Façamos, entretanto, caminhar juntos estes dous gênios tutellares do progresso – 
instrucção e locomoção – e elles nos conduzirão á Prússia, á Inglaterra, á Suissa e 
aos Estados-Unidos. 
E, no final do artigo: 
Importa ao estado, escreveu elle [Tayllerand], que todos se instruam, e importa por 3 
motivos: 
- por causa da segurança publica, pois que a ordem é conseqüência lógica dos 
progressos da civilisação; 
- por causa da riqueza nacional, visto que o estado póde ser considerado um vasto 
laboratório  cuja fortuna resulta da capacidade de todos os operários que nelle 
trabalham; 
- por causa finalmente do adiantamento das sciencias teóricas e practicas, pois que a 
instrucção geral, provoca e auxilia as expansões do talento individual. (p. 269) 
 

Dentro dessa conjuntura é que a educação / instrução da mulher passa a ser 

encarada, não só como queriam os conservadores, para educar melhor os próprios 

filhos, mas também como queriam os liberais: para que a mulher também 

participasse do projeto de modernização / civilização do país.   Se novos 



63 
 

contingentes da população passavam a ter acesso às escolas, havia necessidade de 

mais, muito mais professores. E quem poderia exercer melhor essa função, senão 

aquela que ‘naturalmente’ foi dotada para cuidar e proteger a criança?  A escola 

seria apenas o prolongamento do espaço doméstico. Mas a questão é paradoxal, 

portanto, não é tão simples.  

    Nos embates da modernidade a respeito da inserção da mulher como 

partícipe da construção da nova sociedade, se fará   necessário repensar suas 

funções tradicionais, “naturalizadas” pelos homens, e buscar as principais mudanças 

que ocorreram desde que Rousseau apresentou uma nova visão de infância.  A 

partir dessa compreensão, o entendimento das relações que se estabelecem entre 

educação e instrução se tornarão mais claras. 
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4–  EDUCAÇÃO  ESCOLAR  E  MODERNIZAÇÃO 
 

 

Não há como negar a complexidade do século XIX, qualquer que seja a 

delimitação adotada. Há historiadores que delimitam o período entre o fim das 

guerras napoleônicas (1814) e o início da primeira Guerra Mundial (1914) e não 

consideram os “anos redondos”, os cem anos entre 1800 e 1900. Perrot (1991) situa 

o século XIX entre a Revolução Francesa e a 1ª Guerra Mundial, dois 

acontecimentos que contaram com a participação da mulher que foi chamada para 

executar certas tarefas e depois dispensada, num jogo sutil por parte dos homens, 

entre o convite e a rejeição, a exclusão e a participação nos assuntos relacionados 

ao Estado e à Nação.  Rémond (2004, p. 13) lembra que, nesse período, “as 

relações que a Europa mantém com o resto do mundo são dominadas por sua 

expansão e suas tentativas de dominar o globo e o traço mais evidente é a 

freqüência de choques revolucionários”. Por isso, ele distingue  quatro vagas 

sucessivas que, ao longo do século, vão introduzindo problemas novos e suscitando 

movimentos inéditos: a dos movimentos liberais (contra a sobrevivência do Antigo 

Regime), a das revoluções democráticas (sufrágio universal e governo do povo), a 

do movimento das nacionalidades, e, por fim, a dos movimentos sociais, com 

repercussão  nas concepções educacionais, nas escolas e nas mentalidades. 

Partindo da clássica divisão da História (Antiga, Média, Moderna e 

Contemporânea), Cambi (1999) caracteriza a época contemporânea (que, segundo 

uma tradição historiográfica, tem início com a Revolução Francesa, em 1789, e vai 

até a Guerra Fria, no século XX) como um período em que “caem por terra seculares 

equilíbrios sociais, econômicos e políticos, enquanto toda a sociedade européia 

entra numa fase de convulsão e de transformação que se prolongará por muito 

tempo e que mudará as características mais profundas da história” (p.377). Assim, a 

contemporaneidade foi a época das Revoluções (de renovação radical), época da 

industrialização, dos direitos, das massas, época dos movimentos nas classes 

sociais, época da democracia e também, época da educação de massas ou  para as 

massas.  

O advento da sociedade industrial, que irá se difundir por todos os países da 

Europa, cada qual no seu próprio ritmo, também desencadeou a consciência de 
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novas necessidades educacionais, agora claramente separadas de qualquer 

influência religiosa. O pensamento pedagógico, diante das iniciativas cada vez mais 

fortes dos Estados Nacionais em difundir o ensino escolar público e gratuito, 

desperta para a urgência de redefinição de suas finalidades laicas como: formação 

do cidadão, difusão dos valores burgueses e organização do consenso social, além 

de se ver estimulada a assumir uma identidade de saber científico.  

A pedagogia acompanhou esses movimentos que alimentaram, 

principalmente na segunda metade do século, os debates e as pesquisas 

pedagógicas, consolidando a escola moderna e o ideário otimista a seu respeito.  

Antes de expirar o século XIX, mais precisamente em sua última década, um 

clima de colaboração política fez com que essas posições antagônicas se fundissem 

por interferências e superposições, tendo como resultado o que nós denominamos 

hoje de social-democracia.   

Assim, em razão do singular desenvolvimento observado no período, não é 

tarefa simples definir o que foi educação formal no século XIX, pois as diversas 

tensões revolucionárias e as transformações de toda ordem geradas pela 

industrialização promoveram uma centralização da educação e um crescimento da 

pedagogia, com um papel cada vez mais específico.   A educação tornou-se  
um centro de gravidade da vida social: [...]organizam-se processos de 
conformação às normas coletivas, [...] os sujeitos superam sua própria 
particularidade para integrar-se na coletividade, mas através do qual também 
recebem os instrumentos para inserir-se dinamicamente neste processo, 
solicitando soluções novas e mais abertas (CAMBI, 1999, p.381). 

 
 Para atender às novas demandas ou os novos interesses político-ideológicos, 

continua Cambi, grandes mudanças se observaram do ponto de vista social com a 

‘entrada em cena’ de novos sujeitos da educação: a criança, a mulher e o deficiente, 

provocando o surgimento de diversas teorias. 

 O movimento pedagógico e educacional da primeira metade do século XIX foi 

orientado por reformadores entusiastas e capazes, embora não tenham sido homens 

de grande cultura científica, destacando-se George Combe (1788-1858), inglês que 

encabeçou o movimento de reforma prática de grande influência, com a ajuda de 

inúmeros discípulos. Inicialmente, chamou a atenção para a distinção existente entre 

conhecimento instrumental e conhecimento positivo e que o indivíduo, no mundo 

moderno, deveria, não apenas receber todo o conhecimento lingüístico e 

matemático, mas também todas as matérias relacionadas diretamente com a vida, 
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que dessem o conhecimento necessário para tornar a vida bem sucedida, útil e feliz. 

A engenharia civil e mecânica, a química e a aplicação prática de qualquer ciência 

podiam transformar qualquer indivíduo em profissional preparado para a “vida livre”.  

Ainda na Inglaterra, dois nomes se destacaram para o estabelecimento da 

nova teoria de educação liberal (ou seria teoria da nova educação liberal?) aliada a 

uma formação profissional técnica: Herbert Spencer (1820-1903) e Thomaz H. 

Huxley (1825-1895).  

 Inspirado pelas idéias evolucionistas e pelo positivismo de Comte, Spencer 

buscou os mecanismos objetivos da sociedade e defendeu o ensino das ciências. 

Em Educação intelectual, moral e física, publicada em 1860, Spencer vê a natureza 

humana como um campo de intervenção científica e mostra toda a influência das 

ciências na educação, destacando a necessidade e importância de se selecionar as 

matérias a se estudar nas escolas. O critério adotado para tal seleção teve como 

base a contribuição dos conhecimentos necessários para uma ‘vida completa’. Em 

ordem de importância, apresentou a lista desses conhecimentos, relacionando-as às 

principais atividades dos homens: 

1.Conhecimentos diretamente relacionados à auto-preservação e manutenção da 

saúde: fisiologia, higiene, física e química; 

2.Conhecimentos indiretamente relacionados à auto-preservação:  ciências e artes e 

o que pode assegurar alimento, vestuário e abrigo; 

3.Conhecimentos relacionados à criação e disciplina da prole, para tornar os jovens 

futuros pais inteligentes; 

4.Conhecimento da vida social, noções fundamentais de cooperação e consciência 

dos direitos e deveres para com os semelhantes e o Estado; 

5.Conhecimentos relacionados ao aproveitamento construtivo das horas de lazer, 

satisfação dos gostos e sentimentos:  música, literatura, arte estética, língua e 

literatura estrangeira. 

Segundo seu modo de entender, os conhecimentos a respeito das ciências 

naturais exigidos pelas primeiras três necessidades tomam precedência sobre os 

conhecimentos sobre as ciências sociais exigidos pela quarta necessidade e sobre 

as matérias “liberais” ou culturais. Como se pode ver, para Spencer, a ciência era o 

conhecimento que melhor expressava o sentido que faz de progresso e sociedade 

civilizada. O conhecimento útil e válido, aplicável a todo e qualquer aspecto da vida 

pessoal e profissional, essencial à vida moderna, é a ciência. 
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Considerando que educação não é uma preparação para a vida, mas a 

própria vida, Spencer não foi entendido, sendo alvo de críticas, principalmente por 

parte dos defensores da antiga educação humanista. Sua proposta possuía um 

caráter extremamente utilitarista.  Demonstrando a euforia que tomou conta de 

diferentes setores da sociedade, a esperança de um mundo melhor, fundado no 

programa científico, tanto na Europa como no Brasil, a mentalidade cientificista, 

exerceu grande influência na educação. E a intelectualidade pernambucana ocupou-

se de difundir idéias de Spencer: 

Embora Huxley tivesse exercido maior influência, em seus escritos apenas 

confirmou os princípios de Spencer.   Também criticou a “velha educação” literária 

do seu tempo considerando-a inútil.  Mas as discussões a respeito da necessidade 

das escolas acompanharem os avanços da ciência não se limitaram à Inglaterra.  A 

influência do romantismo, que se observou nas artes em geral (literatura, pintura, 

música), também se fez sentir na filosofia e na educação através de representantes 

alemães e de Rousseau.  

Com o ‘romantismo pedagógico’ (destacando-se os chamados teóricos: Kant 

Schiller, Goethe, Humbolt, Hegel e Schleiermacher, além dos ‘práticos’: Pestalozzi, 

Herbart e Fröebel, considerados figuras de vanguarda24) os problemas sociais e 

políticos foram relacionados às questões educacionais, dando origem a uma fase 

criativa da educação moderna, a um novo modelo de pedagogia em que duas 

frentes se entrelaçaram:  

a) a idéia de formação como desenvolvimento espiritual através da cultura, e  

b) a reafirmação da educação, da relação educativa, da escola e da família 

como centro da formação humana. Ou seja: propostas de futuro (pessoal e coletivo) 

e da educação formal como instrumentos para sua efetivação. 

Se o movimento de idéias no início do século XVIII foi predominantemente 

aristocrático e objetivou assegurar a cultura da elite (que deveria se preparar para 

governar guiada pela razão, com inteligência e destreza de espírito), na segunda 

metade, as atenções voltaram-se mais para os males da organização da vida social 

e política, buscando a construção de uma sociedade ideal. Nesse contexto, 

revoltado com as desigualdades sociais do seu tempo, Rousseau (1712-1778), a 

“voz moderna arquetípica”, segundo Berman (1986), propôs as bases de um novo 

                                                 
24 Roque S. Barros consagrou, em nossa historiografia das idéias, a expressão “germanismo 

pedagógico” para expressar a influência exercida pelos representantes alemães na educação. 
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espírito na sociedade, um novo ideal de vida: em vez da ‘lei da razão’, o novo 

evangelho da fé na natureza, no homem do povo e crença na capacidade do homem 

de buscar e realizar esse novo ideal. 

 Rousseau considerava que os indivíduos são originalmente bons, mas 

corrompidos pela ‘vida civilizada’ que impedia o homem de ser natural. Em seu 

romance pedagógico, Da educação (1762), Emílio é afastado da civilização urbana, 

da complexidade crescente da moderna sociedade tecnológica e, em companhia de 

um professor particular, é criado no campo, sempre em contato com a natureza. 

Toda a aprendizagem ocorre a partir da natureza, com base na experiência direta. 

 A ênfase que Rousseau (o “Copérnico da educação moderna”, segundo Eby) 

deu à influência da natureza na educação do Emílio afetou a maneira como se 

passou a ver as crianças25, como também despertou a atenção para a função 

natural da mulher como mãe. As crianças passaram a ser vistas como organismos 

que passam por vários estágios de desenvolvimento e não mais como adultos em 

miniatura. Essa verdadeira “revolução copernicana na educação”, que deslocou o 

eixo do processo educativo do professor para o aluno, ajudou os educadores a se 

tornarem mais sensíveis à observação do que é natural, inato, em cada estágio de 

desenvolvimento, introduzindo temas inovadores no debate educativo. 

Encantado com as idéias de Rousseau (educação deve ser um processo 

natural de desenvolvimento das capacidades implantadas na natureza humana, 

educação “negativa”, e a criança como centro do processo educativo) Pestalozzi 

(1746-1826) se esforçou em dar a elas aplicação prática. Educacionalmente, buscou 

dar um novo significado às concepções científicas e filosóficas de “natureza do 

homem”, baseadas na observação e experimentação. Pestalozzi  pretendeu 

“psicologizar” a educação. 

Mas a educação, para Pestalozzi, deve levar em conta também a formação 

espiritual, isto é, a “unidade coração, mente e mão”, desenvolvida através da 

educação moral, intelectual e profissional.  No entanto, foi a instrução que mereceu 

                                                 
25 Segundo Ariès (1981), a concepção de infância  sofre alterações com o tempo e reflete os ideais e 

expectativas depositadas na criança. Desde Sto. Agostinho, está sempre relacionada à idéia de 
incompletude, incapacidade. É um adulto em miniatura, anônimo, sem espaço na sociedade. Com o 
advento do mercantilismo e o estabelecimento de uma nova ordem social, em fins do século XVII, 
as relações perante a infância  sofreram alterações e novos sentimentos afloraram, sendo atrelada 
à noção de família e desenvolvimento da educação escolar. Com o apogeu da Revolução Industrial, 
um novo olhar foi lançado sobre a infância, vista agora como um ser possuidor de um valor 
econômico a ser explorado. Em nome dos ditames econômicos, urgência de mão de obra, as 
crianças foram submetidas às explorações do mercado de trabalho. 



69 
 

de Pestalozzi a maior atenção, idéia que desenvolveu em sua obra educacional: 

Como Gertrude instrui seus filhos (1801). Segundo ele, para que o ensino esteja de 

acordo com as capacidades do aluno, deve “sempre partir da intuição, do contato 

direto com as diversas experiências que cada aluno deve concretamente realizar no 

próprio meio. Partindo dos elementos da realidade, [...] a didática da intuição segue 

as próprias leis da psicologia infantil.” (COMBI, 1999, p.419). 

O pleno desenvolvimento, natural e harmonioso, da criança só seria possível 

se fosse iniciado no “santuário do lar”, onde o exercício do julgamento e do 

conhecimento são despertados pelo amor materno. “A sublime ambição do coração 

de Pestalozzi era dar às mães um método tão simples e definido, que qualquer uma 

pudesse desenvolver seu próprio filho” (EBY, 1976, p.399). Essa idéia de dar 

condições à mulher de educar seus filhos não é nova. Comênio (1592-1670), o 

“profeta de princípios modernos” em sua Didática Magna recomenda que cada lar 

funcione como uma escola materna e a mãe como a primeira educadora. Para isso, 

evidentemente, a mulher deveria receber uma educação igual à dos homens. Pouco 

depois, Fénelon (1651 – 1715) escreveu A educação das Moças, em que critica a 

educação ministrada às moças, na época, principalmente nos conventos, e 

apresenta o currículo necessário para que as jovens se preparassem para os 

deveres maternos e domésticos. Mas o século XVII não estava preparado para 

aceitar tamanha novidade porque não se tinha, ainda, um “Estado educador”. 

Das práticas desenvolvidas por Pestalozzi, a que teve maior repercussão no 

Brasil, mesmo que indiretamente, através de Calkins26, foi a “lição de coisas”. Pelo 

artigo extraído do Diário de Pernambuco de 11.7.1872, p.8, pode-se notar que a 

“lição de cousas” era reivindicada:  

Prelecções preliminares 
Seria muito conveniente que o governo imperial se dignasse mandar ensaiar 
nas escolas primarias as prelecções sobre as cousas, que talves já tivessem 
sido estreadas se os professores dispozessem de meios e recursos para 
melhorar e desenvolver o ensino [...]. 

 
O que se pedia, na verdade, era a substituição da ‘pedagogia tradicional’ 

verbalista, retórica, baseada na memorização de datas, nomes, definições, regras, 

pela prática do método intuitivo, conhecido como ‘lição de coisas’, que consistia em 
                                                 
26De certa forma, as reivindicações foram atendidas quando Rui Barbosa traduziu o livro de Norman 

Allison Calkins (Primeiras lições de coisas), publicado no Brasil em 1886 e republicado em 1950 no 
volume 13 das Obras Completas de Rui Barbosa. Para conhecer toda a fundamentação filosófica e 
didática do método intuitivo realizado nas escolas brasileiras, ver Valdemarin, 2000 e 2006.  
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proporcionar aos alunos a oportunidade de partir de experiências concretas para 

estimular a observação e o raciocínio. A observação ou percepção sensorial 

(intuição), segundo Pestalozzi, é a base da instrução. Começando sempre pelos 

elementos mais simples, a aprendizagem deve acompanhar o desenvolvimento 

natural e gradual da criança. Nesse “método” já se percebem as leis que presidem o 

conhecimento científico, mas nem as escolas, nem os professores, pelo visto, 

estavam preparados para tal inovação. 

Apesar de ter trabalhado com Pestalozzi durante vários anos e considerá-lo 

como um guia, Herbart (1776-1841) discordou dele em vários aspectos, mas 

reconhece a influência recebida e dá a fundamentação teórica (lógica e filosófica) 

que faltava ao trabalho prático de Pestalozzi. Herbart deu (ou pelo menos pretendeu 

dar) à educação um tratamento científico. Empenhou-se também em dar à 

Pedagogia um status de ciência, de ciência filosófica, enfatizando que o objetivo final 

da Pedagogia era “formar o homem como totalidade harmônica e como pessoa 

responsável, mostrando a importância do caráter no âmbito da educação moral e da 

educação estética” (CAMBI, 1999, p. 431). Mesmo não aprofundando a questão, é 

considerado o ‘pai fundador’da ciência da educação, situando-a entre  filosofia e a 

ética. 

Mas a pedagogia romântica atinge o seu ponto mais alto com Fröebel (1782-

1852), que recebeu influência dos filósofos alemães e deu às idéias de Rousseau e 

Pestalozzi um novo sentido. Apesar de muito criticado e combatido, foi reconhecido 

em todo o mundo como o ‘pedagogo do romantismo’. A educação, para Fröebel, não 

pode ser imposta, arbitrária, nem exterior, mas tirada da própria criança, pois com 

ela recomeça a atividade criadora do gênero humano, a história. Apostando nos 

poderes da escola, sua influência se fez sentir na prática escolar do século XIX, pois 

o ‘fröebelismo’ se ajustou perfeitamente à evolução industrial, à Psicologia Genética, 

à Sociologia e à democracia. Cambi (1999) aponta três aspectos importantes no seu 

pensamento e que foram amplamente difundidos:  

 - a concepção da infância,  

- a organização dos jardins de infância e  

- a didática para a primeira infância.  

Dentre as contribuições permanentes apresentadas por Eby (1976, p. 458), 

destacamos as seguintes, mais diretamente relacionadas ao nosso estudo: 

 



71 
 

- A humanidade ainda está em processo de desenvolvimento e a educação 
  sistemática é o meio essencial para a evolução futura. 

            - A educação deve se basear na evolução natural das atividades da criança. 
            - O futuro desenvolvimento da raça depende essencialmente da educação  
              das mulheres. 

 

Mas o grande “achado” dos românticos, que foi o valor do indivíduo, sua 

espontaneidade e criatividade, foi vivamente combatido pelos positivistas que 

estavam empenhados em dar à sociedade o mesmo tratamento científico dado às 

ciências naturais, querendo descobrir as ‘regularidades’ existentes na sociedade e 

determinando suas ‘leis’. 

Esse esforço é típico do século XIX, quando a ciência é convertida numa 

espécie de religião, numa instância moral suprema, para além do bem e do mal e a 

escola, uma condição necessária para a elevação e desenvolvimento individual e 

social, conforme ensina Comte em seu Curso de Filosofia Positiva. 

 Vale abrir, aqui, um parênteses, para apresentar rapidamente as “vantagens” 

do projeto de Augusto Comte para se alcançar a ordem social e que ele apresenta 

no seu Curso, uma vez que, no Brasil, o positivismo não só predominou no 

pensamento da elite intelectual, como também se envolveu intensamente “em todas 

as batalhas simbólicas [do país]: as do mito de origem, do herói, da alegoria 

feminina, da bandeira”(CARVALHO, 2001, p.129). Usando a palavra escrita e os 

símbolos cívicos, os ‘positivistas’ lutaram até com fanatismo para tornar a república 

um regime aceito e amado pela população.  
No final da ‘primeira lição’ do Curso, após as considerações gerais sobre 

natureza e importância  da ciência positiva,  Comte trata das vantagens da filosofia 

positiva, indicando quatro propriedades fundamentais: 

A 1ª se refere à descoberta racional das leis do espírito humano, ao 

conhecimento preciso das regras gerais para proceder de modo seguro na 

investigação da verdade. A partir daí, ficou estabelecido que os cientistas não 

precisariam mais se debater sobre “o que é ciência” ou “para quê e como fazer 

ciência”, pois já existe o “figurino”, o método. 

Tais afirmações nos parecem, hoje, óbvias, pois muitos seguem exatamente 

esses passos, aplicam as regras, descobrem as regularidades, mas, na época 

(século XIX) a ciência não possuía essa unidade. Para compreender bem a 

importância da filosofia positivista, é preciso lembrar que, apesar de Bacon e 
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Descartes, mesmo nos meios acadêmicos, era forte a influência dos alquimistas. Na 

França, a influência do catolicismo era ainda mais forte.  

Da primeira, decorre a 2ª propriedade que é presidir à reforma geral do 

sistema de educação. Apesar das primeiras tentativas de educação pública, na 

França, até o final do século XIX, a escola tradicional funcionou com forte base 

literária-humanista.  Situação semelhante se observava na Alemanha: 80% dedicado 

ao ensino de línguas e um pouco de matemática, física e química. O ensino nas 

escolas tecnológicas era considerado de menor valor. E Comte queria que todos 

fossem educados e se formassem dentro de um paradigma diferente: que as 

ciências naturais substituíssem os estudos literários. Conhecendo as leis e 

dominando-as, o homem, isto é, o cidadão formado, encontraria a própria felicidade.  

Com a 3ª propriedade se quer reorganizar a educação e contribuir para o 

progresso particular das diversas ciências positivas. Se, na escola tradicional, o 

desenvolvimento do espírito acontecia sem orientação, sem sistematização, 

predominantemente com esforço individual, para Comte, reorganizando a escola 

com a proposição de um novo currículo e com a utilização do método, qualquer 

pessoa poderia ser cientista. No momento em que a consciência se torna mais clara, 

o progresso chega e a ciência vai avançando. Por isso, Comte desejou que todos se 

tornassem cientistas. Nesse ponto, pode-se destacar um aspecto típico da posição 

positiva: a valorização da educação como ‘dever’ essencial da sociedade moderna e 

como ‘direito’ de cada cidadão. Ou seja: a afirmação da escola universal como 

função do Estado-nação. 

 Podemos ilustrar essa “posição positiva” bem presente no Brasil, já na 

apresentação do 1º número d’A Instrucção Pública, em 13 abr. 1872, artigo em que  

Alambary Luz clama pela instrução pública que, segundo ele, tornou-se necessidade 

de elevada importância, incontestável urgência, atingindo proporção de aspiração 

nacional. Tão forte a necessidade que mereceu e justificou a criação do citado 

periódico. 
 

[...]Cedendo uma parte de sua soberania, os povos devem exigir as 
compensações d’esse indispensável sacrifício, e uma dellas é o direito á 
instrucção; - o principio director da associação política acceitando aquelle 
sacrossanto deposito só se mostra digno delle promovendo a felicidade 
publica, o que jamais conseguirá sem multiplicar escolas, não simplesmente 
boas, mas até excellentes ao alcance de todas27 as classes da sociedade. 

                                                 
27 Grifo nosso, para esclarecer que todas as classes, aqui, refere-se unicamente aos homens.  
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A nossa constituição política ressalvou nos parágrafos 31 e 32 do art. 179 
esse direito do povo e essa obrigação do governo. 
Chega o tempo de converter em realidade o que apenas é letra de lei. 
O simulacro de instrucção que por ahi se dá á infância brazileira não se deve 
abrigar mais sob o manto de nossas liberaes instituições: - para perpetual-as 
precisamos de cidadãos e as nossas escolas, taes quaes se achão 
estabelecidas, não os podem formar. 

 

A 4ª e última propriedade é considerada por Comte a mais importante para a 

prática: a reorganização da sociedade com base na filosofia positiva, pois só ela 

pode ser considerada a única base sólida da reorganização social, que deve 

terminar o estado de crise na qual estão imersas, há muito tempo, as nações mais 

civilizadas.  A grande crise política e moral das sociedades provém, adverte Comte, 

da anarquia intelectual. Conhecendo as leis, se tem a capacidade de dominar os 

processos sociais.  

O ponto alto do projeto político, podemos perceber, estava voltado para a 

elaboração da pedagogia como ciência e para a redefinição dos currículos: uma 

sociedade orientada pela ciência e funcionando de acordo com as leis, e o homem 

também se comportando de acordo. Com a difusão da educação escolar, os 

primeiros estados (o teológico e o metafísico) seriam logo superados. Ao se educar 

as crianças para entrarem o mais rápido possível no estado positivo, a futura 

sociedade também será organizada a partir do estado positivo. De acordo com o 

projeto de Comte, se todos os adultos alcançarem o estado positivo, a ordem social 

estaria determinada, pois o mal consiste na ausência da verdadeira organização.  

Ou seja: modelar o educando, as futuras gerações para serem integradas de 

maneira estável à sociedade.  

E esse projeto funcionou? Foi posto em prática? Cambi responde: 

“permaneceu no estágio de esboço, de enunciado, de aspiração. [...] A ciência da 

educação permaneceu freqüentemente na intenção, [...] oscilando entre um 

reducionismo naturalista e um recurso aos valores humanitários e sociais”(p.468). 

Mas é fácil perceber a destacada participação do positivismo nas discussões e 

elaboração de um novo perfil da pedagogia, com base na colaboração entre as 

várias ciências, biológicas e humanas, criando um novo aspecto experimental e 

rigoroso.  

A modernidade se baseou em crenças iluministas segundo as quais a 

Natureza pode ser transformada e o progresso social pode ser realizado através do 

desenvolvimento sistemático do entendimento científico e tecnológico e da sua 
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aplicação racional à vida social e econômica. O projeto da modernidade 

representava um esforço intelectual extraordinário, por parte dos pensadores 

iluministas, para desenvolver a ciência objetiva, a moralidade, as leis universais e a 

arte autônoma. A idéia era usar a acumulação do conhecimento gerado por muitos 

indivíduos trabalhando livre e criativamente (daí a idéia da organização da Grande 

Enciclopédia), no sentido da perseguição da emancipação humana e do 

enriquecimento da vida cotidiana. O domínio científico da natureza prometia a 

libertação em relação à penúria, à necessidade e à arbitrariedade das calamidades 

naturais. O desenvolvimento das formas racionais de organização social e dos 

modos racionais de pensamento prometiam a libertação em relação às 

irracionalidades dos mitos, da religião e da superstição, à utilização arbitrária do 

poder e ao lado negativo da natureza humana. 

No Brasil, qual era a posição das elites pensantes, conservadores ou liberais? 

Não é uma tarefa simples. Mesmo tendo em mãos as informações de Carvalho 

(2003, p.78), a respeito do nível educacional de ministros e senadores do Império (a 

maioria, mais de 80%, com nível superior), não podemos ‘classificá-los’ 

simplesmente, considerando os partidos políticos a que pertencem. Barros (1986) 

refere-se a três tipos fundamentais de mentalidade no período que ele chamou de 

“ilustração brasileira”, entre 1870 e 1889: a católico-conservadora, a liberal e a 

cientificista. Com base nesses tipos fundamentais, se poderia fazer todos os 

cruzamentos possíveis e estaríamos próximos da  configuração sócio-cultural 

daquela época. 

Independente de partido político, a influência de Comte e de seus seguidores 

pode ser percebida, por exemplo, neste trecho de um discurso proferido por Alfredo 

Pinto Vieira de Mello, em 1886:28 
[...] É certo porém que em toda sociedade existe uma parcella dos que 
trabalham. São revolucionários, mas querem a idéia em lugar do sangue, os 
princípios fortificantes da sciência em lugar dos instrumentos de destruição 
humana. Odeiam os preconceitos e o fanatismo, combatem os privilégios de 
casta; educam as intelligencias sem luz e lamentam uma pátria sem 
instituições.  
Pois bem, senhores, nós os loucos do presente, mas os reconstrutores do 
porvir, admiremos os homens como Emílio Littré, gravemos os seus exemplos 
em nossos corações e num vasto sentimento de solidariedade cosmopolita, 
façamos chegar à posteridade o seu nome aureolado pela – SABEDORIA  
(MELLO, 1886, p. 28). 

                                                 
28 MELLO, Alfredo Pinto Vieira de. Conferencia: pronunciada no Gabinete Portuguez de Leitura, em 

2 de junho de 1886, pelo 5º anniversário do fallecimento de Maximiliano Paulo Emilio Littré.  Recife, 
1886. 
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A adesão e conversão da população aos benefícios evidentes da difusão da 

instrução não ocorreu, porém, tão rapidamente. Citamos novamente o periódico A 

Instrucção Pública, n.3, de 28 abr. 1872 que reproduz, em seu artigo mais 

importante, a carta de Pinto Júnior sobre a instrução pública no Brasil:  
 [...] cumprir uma das mais santas missões, - clamar pela instrucção nacional, 
despertar a iniciativa particular, mostrar que o ensino, educação e trabalho 
são as três instituições que constituem a instrucção nacional, em cujas mãos 
está a vida na nação.  
Ouvimos todos os dias brados pela liberdade de ensino, pela liberdade 
política etc. etc.  
Filhos de um paiz livre, queremos e amamos a liberdade mas acreditamos 
que não basta somente o amor della. É indispensável ao povo conhecer os 
seus direitos, pois que nos governos livres é elle chamado a realisar por si 
próprio a vida política (p.20). 

 
 Inspirado em Condorcet, para quem a instrução é “o primeiro bem do homem 

civilizado” e a instrução “daquele a quem faltam luzes ou forças para avançar deve 

significar um guia e apoio para sua carreira” (CONDORCET, 2008, p.158), Pinto 

Junior recomenda: “E para que os populares possam interessar-se pelo progresso 

das ideas; cumpre educal-os, esclarecel-os, tornal-os civilisados e politicos. Então, e 

só então, virá a liberdade, porque ella só encontra verdadeiro ponto de apoio no 

povo” (1872, p.21). Por isso, o governo não pode relegar a instrução nacional.  

Ignorante só se concebe o absolutismo, completa.  

 E pede aos leitores: se a Lei de 23 de setembro foi prenúncio da liberdade 

geral dos escravos: “reunamo-nos agora e trabalhemos energicamente para a 

abolição da mais negra escravidão – a da ignorância. While we hope for the best, let 

us also all act for the best”. (Idem). 

 Dentre os vários jornais criados na época, A Lucta, “periódico scientifico e 

litterario”, trimensal, inicia o editorial do dia 15 de maio de 1875 explicando aos 

leitores a verdadeira luta a ser enfrentada: 
   

 
[...] É com effeito  uma lucta que vamos travar com a nossa sociedade, pois 
que aquelle que não pactua com as suas ideias [...] é olhado com indifferença 
e até  despresado. Nós aceitamos a lucta, e acceitamol-a jubilosos por que 
entendemos que advogamos uma causa sancta, a causa do progresso, cuja 
evolução deve terminar pelo  aperfeiçoamento da humanidade (p.1).  

 
 Lamenta que a crítica ainda não tenha alcançado o lugar de “incontestável 

merecimento na sociedade”, uma vez que, de modo geral, as pessoas entendem o 

aperfeiçoamento do gênero humano como  acúmulo de bens materiais e desprezo 
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pelos “espíritos superiores que giram em uma esphera em que ainda não lhes foi 

dada penetrar. [...]D’ahi essa indifferença estúpida que esta sociedade consagra às 

ideias grandiosas que fervem no cérebro d’alguns pensadores, e que ella procura 

abafar negando-lhe o seu apoio” (Idem).  

  Acreditando na revolução pela educação, lembra: “Essas pessoas esquecem, 

no entanto, que há dois poderes: o sabre e o espírito. Com o andar dos tempos, 

aquelle será vencido pelo segundo” 

 Chegando a conclusões semelhantes e como que trabalhando para reforçar o 

ideal d’A Lucta, A Mocidade, também periódico científico e literário, quinzenal, no 

editorial do dia 15 de junho de 1875 conclama a juventude: 
 

Perante a luz do século e sobre o estádio aberto ao progressivo 
desenvolvimento intellectual das gerações, não pode a mocidade quedar-se 
immovel como marco de granito à margem do caminho: lá está a atalaia do 
futuro a bradar-lhe avante! Avante! E a estrella polar dos seus destinos a 
expandir de mais em mais os seus raios para conduzil-a as últimas balizas do 
progresso e da civilisação. (p.1) 

 
Reclama, ainda, da sociedade que se comporta como um “todo estreitamente 

ligado e compacto como um cimento impenetrável”, devido à influência da religião, 

das leis e dos costumes, tão fortemente arraigadas no comportamento dos homens. 

Mas não há como evitar o progresso na humanidade: progresso nas nações, 

progresso nos indivíduos. A esperança do  articulista está na mocidade que “não 

inveja o passado, mira com entusiasmo para os largos horizontes que se abrem 

diante dela e, inspirada pelos princípios da liberdade e ordem, alentada pela 

consciência do inevitável progresso caminha e caminhará sempre” (Idem).  

O princípio motor do progresso está na “superação do obscurantismo [...]  

através das luzes trazidas pela instrucção [...]e a missão da mocidade é iniciar a 

marcha da civilização e do progresso em nosso paiz, pelo estudo” (Idem, p.2). 

Mais uma vez no editorial, no dia 1º de agosto de 1875, incansavelmente, A 

Mocidade alerta para a grandiosidade do projeto educativo e para as dificuldades a 

enfrentar: 
É titânica a pugna do século, immensa a arena do combate, e homericos os 
lutadores. Não purpurea o chão do amphiteatro o sangue de irmãos; não 
entoa a garganta do canhão o canto merencorio da morte; não se orvalhão as 
palavras de triunpho com as lagrimas dos vencidos; e o anjo do extermínio 
não beija a fronte suarenta do guerreiro. É outro o prélio; são outros e mais 
gloriosos os trophéos da victoria. Do embate hercúleo das  armas faísca na 
arena um raio que não destroe, mas illunina: o raio da civilisação. Do clangor 
estrepitoso do collossal torneio rompe um hymno mágico e potente, que 
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alenta os gladiadores abatidos, e insuffla nova vida aos modernos Antheos: o 
hymno do progresso. (p.1) 

 
 
Fica evidente que o “inimigo” a ser combatido é a ignorância e a imprensa o 

instrumento que pode mobilizar a energia da juventude, unindo e guiando suas 

ações: “Empunhemos a clava da imprensa, e batalhemos também pelas batalhas da 

luz, nós, que ainda não sentimos o inverno de desalento e da idade enregelar-nos as 

energias da alma. Ahi há louros para todas as frontes, glorias para vencedores [...]; 

louros que não gottejão sangue; mas glorias que não se ensombrão com o furor dos 

combates. Avante! (Idem) 

Informa a realidade, projeta um caminho nada fácil, mas iluminado, que levará 

a melhores condições de vida, procura dar ânimo para a superação de temores, 

desânimos e apela para a ação: 
Tomemos lugar na caravana do seculo e vamos a caminho dos plainos 
infindos que se doirão na extrema do horizonte à luz explendida e magestosa 
da civilisação. Avante! Recuar é cobardia: parar no meio da remagem é sinal 
de desalento e a alma máscula da mocidade é temperada no fogo da luta e 
do trabalho. Avante!  Avante! (Idem) 

 

 Vista por intelectuais como fator de modernização, o trabalho de 

convencimento constituía uma verdadeira “catequese”, sendo feito também com os 

jovens, nas escolas, através de pequenos artigos especialmente selecionados para 

leitura complementar. Dos textos coletados por João Barbalho, destacamos este, a 

respeito das vantagens da instrução: 

 

Vantagens da instrução 
                                        Abílio C. Borges 

 
Ninguém há mais que ponha em duvida que é só a instrucção e educação 
que podem tornar os homens verdadeiramente distinctos na sociedade: e em 
um paiz como este nosso, onde instituições  verdadeiramente livres 
conservam abertas, para todos, as portas das mais altas posições; - onde, 
para todos os membros da nação, acham-se franqueadas as carreiras na 
razão dos talentos e capacidades; neste paiz, em que perante a constituição 
não se reconhecem privilégios outros, além dos da virtude e do merecimento, 
a educação e a instrucção devem ser os únicos fundamentos  de todas as 
justas aspirações.  
É preciso que esta verdade cale bem no animo de todos, para que todos não 
tenham mais pretensões sociais que não assentem na cultura do espírito, 
tendo por base indispensável a educação moral e religiosa. 
Afora estas vantagens que offerece a instrucção, outras há de mór valia: - 
taes são os gosos íntimos, sublimes, esses encantos do estudo que só 
conhece o homem cultivado. – As riquezas, as honras, os prazeres materiaes, 
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o que são comparativamente com a instrucção? – Esses mesmos, que 
grandes thesouros, honras e nome hão recebido de seus antepassados, 
quantas vezes não pedem às sciências e às artes a estima que lhes não 
proporcionam aquelles dotes? – Que vale um Creso estúpido ao lado de um 
Job virtuoso, intelligente e illustrado? (Leituras selectas, 1880, p.13-14). 

 
 Observa-se, nesses artigos, a expressão das expectativas de um futuro 

promissor através da instrução e educação, que essas concepções estão 

diretamente vinculadas à ideia iluminista de progresso e que só através delas os 

indivíduos poderão ser civilizados e reconhecidos na sociedade. Evidentemente, 

através da instituição escolar, para que os indivíduos recebam uma formação 

completa e que a aproveitem e a apliquem. Instrução e educação trabalhados 

simultaneamente, como queriam os revolucionários: a instrução que esclarece e 

atua sobre o espírito, informa e ilumina, junto com a educação que forma o coração, 

desenvolve virtudes morais e sociais. 

 Os diferentes periódicos se veem como instrumentos de pressão, persuasão 

e inculcação desses valores para as diferentes camadas da sociedade, procurando 

assegurar a circulação da crença no valor da instrução/educação, num discurso 

uníssono, como que contaminando-se uns aos outros, dando elementos para que os 

leitores se identifiquem e mudem sua forma de ver a questão. Podem não concordar 

quanto ao “inimigo” a ser combatido (monarquia, trabalho da mulher fora do lar, 

religião, ignorância, escravidão, por exemplo), mas todos convergem para a 

legitimação de uma insatisfação, cristalizando e ampliando temores e esperanças.  
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5 -   A  MULHER – DE PECADORA A EDUCADORA: 
      no olhar pelo retrovisor, o entendimento do presente 
 
 

No contexto da modernidade, especialmente no século XIX, aspectos sócio-

histórico-político-econômicos e culturais contribuíram para a formação de uma nova 

mentalidade que provocou um clima de incertezas e de instabilidade. Sentimentos 

de perplexidade diante do turbilhão de transformações e medo do novo coexistiam 

com desejos de mudança, ao mesmo tempo que se temia perder o que já se tinha 

conquistado. Toda essa situação impôs novos paradigmas, alterou verdades 

consideradas absolutas e questionou sobre o destino que a sociedade estava 

tomando. 

As transformações que ocorriam tinham repercussão na concepção de 

infância e, conseqüentemente, na concepção de mulher. São ambas construções 

culturais que variam de acordo com a sociedade  e o tempo e têm relação com 

alterações do núcleo familiar. Cada cultura, cada época, explícita ou implicitamente, 

revela seus ideais e suas expectativas com relação à mulher, influindo na formação 

que se devia dar às crianças. Os novos tempos, portanto, abriram portas e 

anunciaram novas possibilidades para a mulher. 

Efetivamente, explica Baczko (1985, p.310), concordando com Bourdieu e 

Passeron (1970), nenhuma cultura pode ser deduzida de qualquer princípio 

universal – físico, biológico ou espiritual – uma vez que não estão ligados por 

“qualquer espécie de relação interna à natureza das coisas ou à natureza humana”. 

Então, toda a forma de poder e de dominação foi inventada, construída ao 

longo da história, foi se impondo, buscando se legitimar e lutando para se proteger e 

se manter. Às relações de força, e poder que toda a dominação comporta, continua 

Baczko, “acrescentam-se as relações de sentido. Qualquer instituição social [...] 

participa, assim, de um universo simbólico que a envolve e constitui o seu quadro de 

funcionamento” (Idem).  

Em épocas de crise de um poder, no entanto, intensificam-se movimentos dos 

dominados mobilizando energias, unindo e guiando ações em busca de um futuro 

diferente. Aproveitam tais ocasiões para difundir e legitimar uma nova ordem. 

Assim, é pertinente fazer uma breve incursão historiográfica, destacando as 

diferentes visões/conceitos de mulher e as modificações relacionadas à mudança na 
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visão/concepção de infância, procurando mostrar como foi se formando a 

‘comunidade de sentido’, isto é, como as novas concepções foram, paulatinamente, 

se introduzindo no cotidiano cultural das sociedades. 

 

 
      5.1 – Um pouco da história da mulher e da infância 

 
 

 Na perspectiva da Nova História, Duby e Perrot lançaram, em 1990, uma obra 

sobre a História das Mulheres no Ocidente, buscando compreender as raízes da 

dominação que suportaram durante milênios e as relações entre os sexos através do 

espaço e o tempo. Em cinco volumes, captaram o lugar ocupado pela mulher na 

sociedade ocidental, a sua condição, os seus papéis, seus poderes, as suas formas 

de ação, o seu silêncio e suas palavras. Mostraram como, ao longo do tempo, ela foi 

vista como Deusa, Madona e Feiticeira. Mas, sendo relacional, a História das 

mulheres é também história dos homens. 

 De acordo com a interpretação marxista, enquanto, nos grupos primitivos, a 

subsistência dependia da coleta de alimentos na natureza, supõe-se que ninguém 

dominava ninguém, pois ambos, homens e mulheres, estavam aptos, em igualdade 

de condições. O início das atividades de caça marcou, possivelmente, o início da 

supremacia masculina e, desde logo, parecia natural que o homem deveria se 

responsabilizar pelo sustento do grupo (caçar, pescar, depois cuidar do rebanho) e 

pela sua segurança (lutar, combater), dadas as vantagens que o porte físico lhe 

proporcionava. Nessa época, é possível imaginar que homens e mulheres se 

respeitassem e se apreciassem mutuamente: os homens precisavam das mulheres 

para a própria sobrevivência, e a da espécie, e elas devem ter apreciado os homens 

por sua habilidade e coragem de caçador, pelos alimentos que lhes traziam e pela 

proteção que lhes davam. À medida que as atividades de caça e pastoreio vão 

predominando, “as relações dos seres humanos com o meio ambiente e as dos 

indivíduos entre si vão se tornando mais hostis, e começa a haver a dominação da 

mulher pelo homem” (SILVA, 2001, p. 49). Enquanto o homem caçava ou 

pastoreava, a mulher devia se dedicar a colher e preparar os alimentos. Se o pasto 

estava bom, o grupo semi-nômade permanecia algum tempo no local e a mulher 

pode observar que a semente caída germinou, a planta cresceu e deu novos frutos. 

Ela, então, imaginou semear. E criou a agricultura. Como consequência, a olaria e a 
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tecelagem. Quando a sobrevivência do grupo foi garantida pela agricultura, o 

homem assumiu a atividade e prendeu a sua mulher em casa, pois havia surgido a 

noção de propriedade: dos alimentos, da terra e da mulher. Confinada, ela teve 

tempo para tramar, imaginar, engendrar sonhos e deuses. Como diz Michelet (1962, 

p. 29), é assim o começo simples e tocante das religiões e ciências: 
Em certos dias, é vidente; tem a asa infinita do desejo e do sonho. Para 
melhor contar os tempos, observa o céu. Mas a terra também domina seu 
coração. Os olhos baixados sobre as flores [...] trava com elas uma relação 
pessoal. Pede-lhes que curem aqueles a quem ama.  

 

No início, a mulher é tudo. Mais tarde, o homem trata de dividir as funções e 

cria o sacerdote, o astrólogo, o profeta, o prestidigitador, o médico e a mulher passa 

para um segundo plano. 

Em diferentes regiões do mundo, por milênios afora, registra-se uma 

determinada ordem estabelecida se repetindo: mulheres adoradas e oprimidas em 

toda a parte onde o excesso de opressão, muitas vezes, nasce do excesso de amor. 

Mesmo quando rende homenagem à beleza da mulher, o homem se aproveita de 

sua força física para dominá-la e subjugá-la. Paradoxalmente é, ao mesmo tempo, 

seu escravo e seu tirano.  

De acordo com essa ordem, elas experimentaram, por todo esse período, ora 

uma opressão fria e calma, consequência do orgulho, ora uma opressão violenta e 

terrível, resultado do ciúme. Quando não foram amadas, não foram nada; quando 

adoradas, foram extremamente atormentadas, sujeitadas a temer tanto a indiferença 

quanto o amor. Praticamente em todo o mundo, uma metade do gênero humano foi 

dominada pela outra, o que significou, para elas, ficar entre o desprezo e a 

infelicidade. Submetidas à aprendizagem das virtudes da abnegação, da resignação 

e do silêncio, desde a mais tenra idade, na família, tornaram-se prisioneiras e 

vítimas da dominação masculina, dominação “construída ao longo de um trabalho de 

socialização ativa em relação ao sexo oposto, [...] implicando um dever ser, evidente 

por si mesma, sem discussão, [...] aparentemente natural” (BOURDIEU, 2007, p.63).                  

A diversidade e a complexidade do conceito de mulher tem raízes profundas 

que penetram no solo da cultura ocidental, ramificando-se, até o século XIX. Trata-

se de um conceito que se fabrica e se constrói no bojo das mudanças culturais da 

história, em que a estrutura de dominação masculina se estabelece, se naturaliza e 

se eterniza. 
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Desde cedo, na história da humanidade, foi estabelecida uma ordem de 

mundo em que foi claramente definido o que era permitido e o que era proibido, o 

que era obrigação e quais as punições em caso de violação. A grosso modo, isso foi 

cumprido, apesar de alguns homens terem registrado29 casos de transgressão e de 

subversão, considerados como delito ou loucura. A divisão entre os sexos, afirma 

Bourdieu (2007, p. 17),  
parece estar na ordem das coisas, para falar do que é normal, natural, a 
ponto de ser inevitável: ela está presente, ao mesmo tempo, em estado 
objetivado nas coisas, na casa, em todo o mundo social e, em estado 
incorporado, nos corpos e nos habitus dos agentes, funcionando como 
sistemas de esquemas de percepção, de pensamento e de ação. 
 

Ainda segundo esse autor, o mundo social é apreendido pelas pessoas e as 

divisões arbitrárias, socialmente construídas entre os sexos, são consideradas 

evidentes, naturais, indiscutíveis, adquirindo reconhecimento e legitimação. Assim, a 

“força da ordem masculina se evidencia no fato de que ela dispensa justificação: a 

visão androcêntrica impõe-se como neutra e não tem necessidade de se enunciar 

em discursos que visem legitimá-la” (Idem, p.18). 

Dessa forma, se compreende melhor que, enquanto na Ásia, de um modo 

geral, predominou o confinamento e a servidão doméstica das mulheres, autorizada 

e consagrada pelas leis, onde a beleza escrava esperava pelos caprichos do senhor, 

entre os hebreus, por exemplo, apesar da nítida inferioridade que a mulher ocupava 

na vida familiar e social, ela devia demonstrar qualidades morais profundas tais 

como: temor de Deus, fidelidade, trabalho perseverante, espírito de família. Esse 

ideal de mãe de família e dona de casa exemplar está claramente exposto no final 

do livro dos Provérbios, do Antigo Testamento:  
Uma mulher virtuosa, seu valor é superior ao das pérolas. Confia nela o 
coração de seu marido e não precisa jamais de coisa alguma. [...] Ela procura 
lã e trabalha com mão alegre. Fabrica linho, põe sua mão na roca, faz as 
vestes e as cobertas para toda a família. [...] Planta uma vinha, vigia o 
andamento de sua casa e não come o pão da ociosidade. [...] Demonstra 
vigor. Fortaleza e graça lhe servem de ornamento, [...] seu marido é 
considerado nas portas da cidade e seus filhos se levantam para proclamá-la 
[...]. A mulher que se deve aplaudir é a que teme a Deus (Provérbios, XXXI, 
10-30). 

 

Em meio a textos extremamente patriarcais, o Antigo Testamento nos 

apresenta, também um outra face da mulher, nos exemplos de Rute, Ester e Judite. 

São exemplos de mulheres valentes que, em confrontos entre judeus e outros 

                                                 
29 Em obras literárias diversas, peças teatrais ou até mesmo em livros sagrados. 
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povos, a intervenção das heroínas foi fundamental para ajudar seu povo a derrotar 

os inimigos e evitar o massacre dos judeus. 

Se existe alguma produção literária que nos dê elementos para construir uma 

história da mulher, o mesmo não se pode dizer a respeito da infância. Observamos 

que, em toda a cultura antiga, a infância é vista como idade de passagem, e não é 

muito valorizada.  A explicação para isso pode estar no elevado índice de 

mortalidade entre as crianças, devido às condições existentes: falta de higiene, 

desnutrição, doenças. Como é incerta a sua sobrevivência, analisa Ariès (1981), não 

se investe afetivamente nelas. De certa forma, o menino é considerado marginal da 

vida social e só a partir dos 7 anos começa a ser inserido em instituições públicas 

onde aprende uma função e, então, recebe proteção e vai adquirindo uma 

identidade. 

De modo geral, a criança cresce em casa, sob os cuidados da mãe ou de 

amas, controlada pelo medo do pai e atemorizada pelos personagens dos mitos. As 

histórias variam, no entanto, as lições são semelhantes: os filhos devem obediência 

e respeito aos pais. 

Diferente das demais culturas do mundo antigo30, na Grécia, a posição da 

mulher não foi igual em todas as cidades-estado. Já se tornou tradicional, sob 

qualquer perspectiva que se adote, apresentar na Grécia dois modelos opostos, 

representados por duas polis rivais: Esparta e Atenas. Com relação à mulher, não é 

diferente. Via de regra, a mulher espartana (pertencente à classe social mais 

elevada) recebia educação semelhante à dos homens, exceto o serviço militar, com 

o objetivo de desenvolver os nobres sentimentos da virtude e da glória e de 

fortalecer o corpo para gerar filhos saudáveis, educados pelo estado. 

Em Atenas, a família se constituía pelo matrimônio, preparado em geral pelos 

pais, em arranjos quase sempre nada românticos, com a finalidade de estimular a 

prosperidade da nova família e, face à religião e às leis, unir dois seres no mesmo 

culto doméstico, fazendo deles nascer um terceiro, apto para continuar com esse 

culto. A mulher ateniense, de beleza solitária, reina no espaço familiar como esposa 

e mãe, mas socialmente invisível e subalterna.  É nesse espaço que deve cultivar as 
                                                 
30 Digno de nota é a presença feminina na mitologia grega: Gaia, Atena, Artemis, Deméter, Afrodite, 

Hera, Íris, Perséfone e Pandora entre outras deusas, semi-deusas e heroínas. A mulher é mãe, 
terna guardiã e nutriz fiel, o que parece anunciador de que se trata de uma cultura diferente das 
demais do seu tempo. Embora a inteligência e o pensamento sejam representados pela deusa 
Atena, segundo a mitologia, ela nasce não do corpo de sua mãe, mas da cabeça de seu pai, Zeus. 
Isso indica, desde o princípio, a posição secundária, inferior da mulher. 
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virtudes da mulher grega personificadas pelas deusas e heroínas da mitologia, tais 

como Hera e Penélope. 

Mas em Atenas, a vida social possibilitou a algumas mulheres, 

particularmente belas e dedicadas ao templo (as cortesãs), desenvolver os encantos 

do espírito. Ligadas à religião através das artes, essas mulheres públicas (hetaíras) 

serviam de modelos a escultores e pintores e participavam dos debates políticos e 

filosóficos com os cidadãos da elite ateniense.  

Grandes transformações políticas, econômicas e sociais, por volta do século 

V a.C. possibilitaram a Atenas posição de destaque no mundo grego, tornando-a um 

centro cultural cosmopolita, bem diferente em relação ao passado. Não é nosso 

objetivo apresentar a síntese das principais transformações ocorridas, nem fazer 

uma lista do pensamento e influência dos sábios e filósofos de maior destaque. Mas 

vale a pena apresentar trechos do Livro 1 da Política de Aristóteles, no qual ele 

atesta a posição inferior da mulher, com base na não plenitude da parte racional da 

alma, o logos: 
A alma do homem está dividida em duas partes, uma das quais é regulada 
pelo princípio racional que comanda e a outra metade irracional que  é  
comandada. O melhor ou o superior é aquilo que é regulado pelo princípio 
racional (p.257-258). [...] Todos possuem naturalmente as diferentes partes  
da  alma, mas  possuem-nas diferentemente, pois o escravo não possui de 
forma alguma a faculdade de deliberar, enquanto a mulher a possui, mas sem 
autoridade plena, e a criança a tem, posto que ainda não está desenvolvida. 
(p.76) [...] O macho tem sobre a mulher uma superioridade natural[...](p.61). A 
relação de superioridade do macho para com a fêmea é permanente, 
independente da idade da mulher.(p. 74) [...] O mesmo princípio se aplica  
aos outros  casos  de comandante e comandado. Logo, há por natureza 
várias classes de comandantes e comandados, pois de maneiras diferentes o 
homem livre comanda o escravo, o macho comanda a fêmea e o homem 
comanda a criança (p.76).   
 

Nesta passagem, Aristóteles apresenta a fraqueza da mulher tanto do ponto 

de vista físico como psicológico. Segundo ele, a própria natureza já forneceu a 

distinção quando fez o homem mais forte fisicamente e a mulher mais fraca. Isso se 

reflete nas almas: uma provida e a outra desprovida de razão; a primeira 

constituindo o elemento hegemônico e a segunda, o elemento subordinado.  Como 

cada um tem um logos diferenciado, as virtudes (“disposição da alma”) também são 

diferenciadas, cada qual com as virtudes relacionadas à sua função, ao seu atributo 

especial. Numa posição subalterna, a mulher não devia participar da vida da cidade. 

Concordando com Sófocles, Aristóteles repete: “um modesto silêncio é o ornato da 

mulher” (p. 76).  Em tempos de grandes debates e discussões na comunidade 
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democrática em que a virtude masculina estava exatamente na retórica, na arte da 

argumentação, por sua “graça natural”, a mulher é calada, silenciada. 

Além disso, Aristóteles acreditava que apenas os homens no vigor dos anos 

seriam capazes de julgar corretamente a outros, dado que os jovens exibiam 

confiança em demasia, e os velhos, confiança de menos. Sendo assim, o conceito 

aristotélico de criança via o menino (pois eram meninos que geralmente se tinham 

em mente) como sendo “importante não por si  mesmo, mas por seu potencial”. 

Em muitos aspectos, o pensamento de Aristóteles estava à frente do seu 

tempo, mas ele não escapou de reproduzir a visão geral de seus contemporâneos, 

justificando-a e, de certa forma, legitimando-a. Critica demoradamente a intrigante 

proposta da República de Platão, segundo a qual mulheres e filhos formariam uma 

comunidade pertencente a todos. Finaliza o estagirita: “cada um pode imaginar 

hipóteses, mas deve evitar o impossível, o impraticável”, discordando principalmente 

dos meios sugeridos por Platão para atingir o fim (a sociedade ideal governada por 

filósofos).  Pela sua importância no cenário cultural da época, esta visão se 

perenizou e só foi contestada séculos mais tarde. 

Mesmo recebendo influência de duas culturas fortes e diferentes (etruscos e 

gregos), pela sua localização geográfica, ao menos no início, Roma conseguiu 

elaborar um modelo próprio de cultura, com características originais. 

Entre os romanos mais antigos (período republicano), povo austero e grave, 

predominantemente dedicado à agricultura e ao comércio, mas cada vez mais 

hegemônica com relação aos povos do Lácio, a família era o centro da vida social, 

dirigida pelo pater famílias que tinha poder de vida e de morte sobre os filhos, 

podendo reconhecê-los ou rejeitá-los. Tendo recebido uma educação voltada à 

preparação de seu papel de esposa e mãe, as mulheres ficavam encerradas em 

suas casas, sem conhecer outros prazeres, dedicadas aos afazeres domésticos, 

educando os filhos, ensinando-lhes, além da reverência e o temor ao pai, o 

sacrifício, a frugalidade, o desinteresse, o heroísmo e o respeito às leis, fazendo 

deles trabalhadores ou soldados. Nesse período de “bons costumes”, elas eram 

respeitadas e valorizadas como fiéis e operosas, com um papel familiar e educativo 

da maior importância. Retornando das batalhas, os maridos vencedores mostravam-

se apaixonados, trazendo-lhes os despojos do inimigo e os ferimentos deles eram 

considerados por elas motivo de honra. 
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A expansão territorial de Roma, que teve repercussão na economia e na 

política, introduziu grandes mudanças na ordem social, cultural e educativa. Roma 

venceu militarmente a Grécia, mas foi conquistada pela cultura grega. O estilo de 

vida helenizou-se: a vida doméstica e pública, a religião, a literatura, a filosofia, tudo 

enfim foi reelaborado com base nos modelos gregos. Roma vivia seu período 

Imperial e os novos costumes mudaram a ponto de se louvar nas mulheres a 

posição social e os talentos. Caminhando para a corrupção e a decadência (séculos 

III e IV), não havia muito espaço para o desenvolvimento de princípios morais. Mas 

nem tudo estava perdido, pois algumas virtudes se fizeram notar, a maioria das 

quais devido à difusão do estoicismo. As mulheres imitaram as virtudes da moral 

estóica de seus pais e maridos, principalmente a coragem e a austeridade. 

Quando o Império caiu e foi invadido por uma multidão de povos bárbaros31, o 

continente europeu conheceu uma forma diferente de viver: as mulheres misturadas 

aos homens, desenvolvendo, igualmente, a bravura guerreira. Mas o cristianismo, 

que se mostrou vitorioso no confronto com o paganismo, misturou-se aos seus 

costumes, alterou o seu caráter e deu-lhes leis.  

Com a hegemonia do Cristianismo, leis severas foram impostas às mulheres 

e aos costumes. Não se limitou a proibir determinadas ações, mas controlar também 

os pensamentos. A santidade dos costumes estendeu um véu sobre a sociedade e 

sobre a natureza. A beleza teve medo de agradar; a força temeu-se a si própria e 

aprendeu-se a reprimir tudo; a austeridade da alma aumentou a cada dia, com o 

sacrifício dos sentidos. É fácil ver a prodigiosa revolução que essa época produziria 

nos costumes: as mulheres entregaram-se às virtudes, mesmo que isso exigisse 

esforços e sacrifícios. 

 Inspirado no modelo ideal da Sagrada Família, o Cristianismo contribuiu para 

modificar a família, redefinindo relações com base no amor: o pai como guia atento e 

amoroso, a mãe como protetora, aquela que sempre ajuda e apóia, e os filhos 

respeitosos e submissos. Essa família unida e perfeita torna-se o núcleo de uma 

vida moral e introduz uma nova visão da infância e da mulher.  

             Inicialmente sem visibilidade social, insignificante, inferior, a criança (em 

latim: parvulus = ingênuo, tolo) passa a ser vista com possibilidades de regeneração 

                                                 
31 Os antigos gregos e romanos chamavam de bárbaros os estrangeiros ou todo e qualquer povo que 

vivia fora de seus domínios, que falavam uma língua diferente e possuíam costumes e modo de 
viver diferentes. 
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interior através do batismo. As narrações evangélicas a respeito da infância de 

Jesus formaram a base para o desenvolvimento de uma visão simbólica da infância, 

destacando-se a sua ingenuidade e inocência, com possibilidades de vir-a-ser, 

transformar-se. 

Embora oscilando entre os modelos opostos de Eva (a corruptora, a tentação 

do homem, símbolo do feminino como pecado) e o de Maria (a Mãe de Jesus, a co-

redentora, que liberta a mulher de antigas cadeias, a virgem e que resgata e exalta o 

feminino na família) a mulher passa a ter um ponto de igualdade em relação ao 

homem (os padres da Igreja concluem que a mulher também tem alma) e tem um 

papel relevante participando da vida religiosa, da comunidade cristã, exercitando a 

caridade, a modéstia, a piedade. É reconhecida sua grande função educativa dentro 

da família e a maternidade como o trabalho mais específico da mulher. Mas esse 

ideal de harmonia não se perenizou. 

 A desvalorização da mulher começa pela etimologia da palavra. Difundiu-se 

que deriva do latim, femina, que é formada por fide + minus e significa, literalmente, 

menos fé, a “mulher tem menos fé que o homem”, por isso é leviana. Portanto, não é 

digna de confiança, pois representa, para o homem, uma cilada fatal que acabaria 

com a sua tranqüilidade e o conduziria à destruição, afastando-o da vida espiritual. 

Após um período de 400 anos de conflitos entre paganismo e cristianismo, 

que alinhou de cada lado os intelectuais mais ilustres, findando com a vitória política 

e ideológica do cristianismo, verificou-se uma complexa simbiose operada entre 

cristianismo e o pensamento helenístico, principalmente com a cristianização do 

pensamento de Platão feita por Sto. Agostinho, tornando-se ele, Sto. Agostinho, 

mestre, guia do pensamento cristão por grande parte da Idade Média, até o século 

XIII, quando Sto. Tomás de Aquino toma seu lugar, cristianizando o pensamento de 

Aristóteles. 

Esse intervalo, entre Santo Agostinho e Sto. Tomás de Aquino, embora tenha 

se generalizado a ideia de um período obscuro, preferimos considerar como tempo 

de formação da Europa cristã, um tempo de gestação do homem moderno. 

Durante esse período, por toda Idade Média, o mundo clássico se dissolve e é 

substituído por outro, moldado na doutrina cristã, que nutriu grande parte das 

expressões culturais (arte, literatura, educação, costumes, normas éticas) que 

marcaram as sociedades europeias. 
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Por volta dos séculos IX e X, várias regiões da Europa sofreram uma crise 

generalizada com a desestruturação do Império Carolíngio, com as invasões dos 

vikings, magyiares e muçulmanos, espalhando um clima de insegurança, levando a 

população a buscar proteção. Grande parte dos habitantes das cidades migrou para 

o campo e, em muitas regiões construíram vilas fortificadas e castelos cercados por 

muralhas.  Pessoas com menos recursos procuraram ajuda e proteção nessas vilas 

e castelos, tornando-se dependentes deles e seus servos. 

No contexto feudal, num misto do caráter e costumes teutões e alguns ideais 

cristãos, desenvolveu-se entre alguns nobres um novo ideal de vida com obrigações 

sociais, a Cavalaria – instituição política e militar – que representou para o mundo 

secular um tipo de educação voltada para o treinamento dos “rudimentos do amor, 

da guerra e da religião”. O cavaleiro jurava proteger os fracos, órfãos e viúvas e 

defender a honra das mulheres. E em nome delas se dedicava aos perigos  e   

combatia  a injustiça. 

Era por ela que ele atacava, defendia, invadia cidades ou castelos. Era para 

honrá-la que vertia seu sangue. Nas principais cidades, ornados com as fitas e as 

insígnias de suas senhoras, os cavaleiros lutavam para merecer as graças da 

beleza. Orgulhosas do seu poder, as mulheres se sentiam honradas com as ações 

dos cavaleiros. Ao ser organizada, a Cavalaria “domou” os seus membros, tornando-

os homens disciplinados, corajosos, cumpridores da palavra dada, fiéis a Deus, ao 

seu senhor e à sua dama. Os “rudimentos do amor” (cortesia, amabilidade, 

gentileza, generosidade, boas maneiras, conversação agradável e habilidade em 

fazer versos) eram aprendidos pelo pajem, a partir dos 7 anos, a serviço de uma 

dama, num castelo feudal. 

Assim, a beleza da mulher exerceu um domínio incontestável, teve um 

profundo significado nos costumes e o espírito de galantaria se destacou nessa 

instituição, dando origem a grandes obras literárias cantadas por trovadores de 

diversas nacionalidades. Códigos amorosos foram criados, “construídos sobre a 

devoção que regularão por séculos a relação entre os sexos” (CAMBI, 1999, p.162).  

Quanto às crianças, na Idade Média, elas continuaram com um papel social 

mínimo. A mortalidade infantil permanecia elevada, o que impedia um investimento 

afetivo dos familiares. A duração da infância se reduziu a seu período mais frágil e, 

assim que adquiria alguma autonomia (andar e falar), se misturava aos adultos e 

partilhava de seus trabalhos e jogos. Áries (1999) lembra que elas são 
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representadas nas expressões iconográficas como “pequenos homens”, tanto na 

vestimenta quanto na participação na vida social.  

A transmissão dos valores e dos conhecimentos não era assegurada pela 

família, mas pela convivência com outros adultos. Após permanecerem em casa até 

a idade de 7 anos, meninas e meninos eram encaminhados para outras casas para 

um período de aprendizado que durava  7 a 9 anos, durante o qual eram aprendizes. 

Em se tratando de um menino nobre, primogênito, passava 7 anos a serviço de uma 

dama como pajem para, posteriormente, por mais 7 anos, agora como escudeiro, 

ser preparado para a Cavalaria. Não sendo nobre, passava esse período “fazendo o 

serviço pesado, desincumbindo-se de todas as tarefas domésticas, devendo servir 

bem e devidamente” (Idem, p.154). O que se devia saber era aprendido no convívio 

com o adulto, ajudando-o em todas as tarefas. Apenas as crianças destinadas à vida 

religiosa eram enviadas às poucas escolas existentes, geralmente nos mosteiros (de 

início, só beneditinos). 

 Mais tarde, por volta do século XII, com o surgimento das corporações de 

ofício, em contratos de aprendizagem se especificava o que o mestre deveria 

ensinar e o que o aprendiz deveria aprender. Assim, o serviço doméstico se 

confundia com a aprendizagem, como uma forma muito comum de educação. A 

criança aprendia pela prática, a participação na vida profissional. Era através do 

serviço doméstico, completa Áries (1999, p. 156), “que o mestre transmitia a uma 

criança, filho de outro, a bagagem de conhecimentos, a experiência prática e o valor 

humano que pudesse possuir”. E esse adulto não possuía nenhuma preparação 

especial para isso, pois ele próprio aprendeu o que sabia, seguindo o mesmo 

caminho. 

 No entanto, nem tudo corria de forma tão linear ou pacífica. A história aqui 

esboçada não apresentou o outro lado da moeda, muito forte no final da Idade 

Média e na transição para a Idade Moderna. Se, com o tempo, a mulher adquiriu o 

conhecimento prático que cura e refaz o homem (com uso de plantas, hoje ditas 

medicinais) e, com base na observação, ela podia fazer previsões e “operar o 

destino”, o padres viram nisso um perigo. Nos sermões, lembravam constantemente 

a culpa da mulher pela expulsão do paraíso e não se cansavam de apontá-la como a 

principal tentação mundana capaz de afastar o homem do caminho da purificação. 

Por toda Europa, proliferou a concepção de que bruxaria estava ligada à cobiça 
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carnal insaciável do “sexo frágil” que não conhece limites para satisfazer o seu 

prazer.  

Com base em autos judiciais, processos julgados e publicados, Michelet 

(1798 – 1874) escreveu A feiticeira, publicada em 1862, pretendendo mostrar como, 

ao longo de 500 anos, foi se transformando a figura da mulher. Sem fazer uma 

retrospectiva histórica desde a antiguidade, pergunta o autor: “Rainhas, magas da 

Pérsia, deslumbrante Circe! Sublime sibila32, ai! Que foi feito de vós? Que bárbara 

transformação!...” 

Aquela que, do trono do Oriente, ensinava a virtude das plantas e a viagem 
das estrelas, aquela que, do tripé de Delfos, resplandecente do deus de luz, 
transmitia de joelhos seus oráculos ao mundo – é ela, mil anos depois, que é 
caçada como um animal selvagem, perseguida nas encruzilhadas, 
empurrada, apedrejada, forçada a sentar-se sobre carvões em brasa.  O clero 
não tem fogueira, o povo não tem injúrias, a criança não tem pedras que 
bastem contra a desgraçada. O poeta lhe atira mais uma pedra, mais cruel 
para uma mulher: supõe, gratuitamente, que era sempre velha e feia. À 
palavra feiticeira, vemos as velhas hediondas. Mas os processos revelam o 
contrário. Muitas morreram precisamente por serem jovens e belas. 
(MICHELET, 1992, p. 30). 

 

Tudo, então, passou a ser motivo de acusação e condenação: feiúra, beleza 

em excesso, idade avançada, pobreza, vida solitária em casebre, uma palavra, um 

olhar, uma ação ou omissão, não ser cristão. Doença e culpa se misturavam. Os 

padres e até mesmo os médicos viam na doença uma advertência de Deus por 

desregramentos do espírito e pecados cometidos. O corpo feminino, então, era “um 

palco nebuloso e obscuro no qual Deus e Diabo se digladiavam.[...] O diabo é 

mulher, é industrioso, ardiloso e tem um enorme cortejo de espíritos e gnomos” 

(Idem, p.10). Dessa forma, ninguém era inocente, nenhuma mulher escapava de ser 

acusada de feitiçaria.  A simples suspeita era suficiente para acusar e condenar uma 

mulher. E ela não teve forças para se opor. Como constatou Michelet (1992, p.18), 

“a mulher é esmagada de três lados. A Igreja a mantém no nível mais baixo (ela é 

Eva e o próprio pecado); em casa, é surrada; no sabá33, imolada. Sabemos como. 

No fundo, ela não é nem de Satã, nem de Jesus. Não é nada, não tem nada”. 

                                                 
32 Sibila – do latim sibylla, significa profetisa. Entre os antigos, mulher a quem se atribuíam o dom da 

profecia e o conhecimento do futuro.  
33 Sabá, segundo uma crença popular, é uma assembléia noturna de feiticeiras que se reunia no 

sábado à meia-noite, sob a direção de satanás. 
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 Reconstituindo a “geografia da feitiçaria”, Michelet aponta a Espanha, 

França, Alemanha, Inglaterra e Itália34 como espaços de atuação mais forte da 

Inquisição, tribunal criado para combater as heresias que, segundo a Igreja, se 

multiplicavam em toda a Europa. Inicialmente confiada aos tribunais ordinários, a 

Inquisição tornou-se, em 1231, por decisão papal, especialidade dos dominicanos 

(em latim, Domini canes significa “cães do Senhor”). Em 1260, lhes foi concedida 

independência total em matéria de repressão às heresias. Procedendo geralmente 

por meio de correções, esse tribunal inquisitorial passou a realizar após uma 

predicação pública, um interrogatório sistemático da população: a delação foi 

encorajada, os suspeitos eram privados do auxílio de advogado e o uso da tortura se 

generalizou. As sentenças iam desde o confisco de bens, prisão temporária ou 

perpétua (para os homens) até condenações à morte em fogueiras ou o in pace (o 

emparedamento ainda viva), para as mulheres35. Muitas delas, apavoradas, não 

esperavam pela execução e se suicidavam, o que era visto como confirmação de 

sua culpa. 

Como a quantidade de bruxas crescia, sentiu-se a necessidade de escrever 

manuais para auxiliar os inquisidores a identificarem sinais e comportamentos 

característicos de feiticeiras. Rapidamente surgiram títulos como Os Martelos, 

Chicotes, Fustigações, todos com conteúdos semelhantes e, na apreciação de 

Michelet, uma “fecundidade de burrices”. Em 1486, dois frades dominicanos 

publicaram o que passou a ser o manual dos inquisidores: o Martelo das bruxas. 

Nesse livro, os autores explicam por que é mais provável que as mulheres, e não os 

homens, se tornem bruxas: sendo formadas de uma costela do homem, elas são 

apenas animais imperfeitos e deformados.  

Mas, no declínio da Idade Média, uma mulher espantou seus contemporâneos 

com os textos que escreveu: Cristina de Pisano (1364-1429?). Poetisa e filósofa 

francesa de origem italiana, tornou-se conhecida por criticar a misoginia (ódio e 

aversão a mulheres) que predominava no meio literário da época, quase 

                                                 
34 Portugal também implantou o Tribunal do Santo Ofício, extensivo ao Brasil. As principais vítimas 

foram ‘mulheres adúlteras’ e, especialmente, os cristãos-novos, descendentes dos judeus obrigados 
a se converter para escapar à condenação que, no caso de Portugal, significava frequentemente a 
deportação para a colônia.  

35 Apenas um terço das vítimas eram do sexo masculino. Em levantamentos realizados, calcula-se 
em 9 milhões o número de vítimas. Já caminhando para a “decadência da feitiçaria”, entre 1430 e 
1782, estima-se que houve entre 40 mil a 60 mil execuções, sendo 1782 o ano em que a última 
mulher européia foi executada como feiticeira, na Suíça. 
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exclusivamente masculino, e por defender o papel vital das mulheres na sociedade. 

Considerada precursora do feminismo,  foi a primeira mulher de letras francesa a 

viver do seu trabalho. 

Testemunha privilegiada de seu tempo, inicia um dos livros polêmicos, A 

cidade das damas, narrando como tomou consciência do infortúnio de ter nascido 

mulher: “Na minha loucura [...], como se a Natureza tivesse gerado monstros, 

desesperava-me por Deus me ter feito nascer num corpo feminino.”36 Querendo 

descobrir as raízes da miséria da mulher, percebe que a “série de autoridades”, 

todos homens, são os ‘artesãos’ do seu mal-estar e os responsáveis maiores pela 

situação que se via na época, a imbecilização feminina. Está criada, segundo 

Klapisch-Zuber (1990), a verdadeira “querela das mulheres”, uma disputa entre 

defensores e detratores do sexo feminino e que se espalhou por toda a Europa, 

resultando num longo debate durante quatrocentos anos. 

Filha de médico, astrólogo e conselheiro do dodge de Veneza, mudou-se em 

1368 para a França, nomeado pelo rei Carlos V astrólogo, alquimista e físico da 

corte, Cristina viveu num ambiente intelectualizado e recebeu uma educação 

esmerada, semelhante à que era dada aos homens na época: aprendeu várias 

línguas, leu os redescobertos clássicos que chegaram à Europa e os inúmeros 

manuscritos do arquivo real, tudo dentro do espírito humanista do início do 

Renascimento. Casou-se aos 15 anos com Etiénne du Castel, secretário e notário 

real e teve 3 filhos. Ficou viúva aos 26 anos mas não se entregou a lamentações: 

decidiu lutar para sustentar os filhos, dedicando-se a escrever. Suas primeiras 

baladas já despertam a atenção da côrte  e de alguns mecenas,  mas a grande 

polêmica foi iniciada pelo Romance da Rosa, pois esta obra teve uma difusão mais 

ampla, alcançando também as camadas populares da sociedade. Escreveu ainda: 

Espístola ao Deus, O espelho de Cristina, Os ditos da Rosa, não perdendo 

oportunidade para criticar os termos vulgares usados na época para descrever as 

mulheres. Apoiada na convicção de que as capacidades intelectuais entre homens e 

mulheres eram iguais, Cristina propôs uma instrução semelhante e completa para 

ambos os sexos. O debate foi intenso e estabeleceu a reputação de Cristina como 

intelectual capaz de apoiar a sua causa com argumentos lógicos e bem 

                                                 
36 Apud Klapisch-Zuber, In:DUBY e PERROT, História das Mulheres no Ocidente, vol.2: A Idade 

Média, p.9. 



93 
 

fundamentados. A sua obstinação e coragem conquistaram a admiração e apoio de 

alguns dos grandes pensadores da época.  

 Mesmo que existam outros registros da existência de mulheres 

intelectualizadas, todas nobres ou religiosas37, Cristina de Pisano desperta a 

atenção, causa espanto e desencadeia uma série de reflexões porque demonstrou 

não aceitar a posição imposta pelos homens às mulheres e não se deixou atingir 

pelos lugares comuns sobre a “imbecilidade feminina”. Seria ela exceção, um caso 

exemplar, extraordinário ou  “um farol, uma bandeira reunindo tropas incertas? 

Haverá que tomá-la como arauto da emancipação das mulheres, ou vê-la apenas 

como testemunho perdido de potencialidades negligenciadas, uma faísca tímida 

numa época obsura?” (KLAPISCH-ZUBER, 1990, p. 10).  E por que ela não foi 

indiciada e condenada, uma vez que, por muito menos, milhares de mulheres foram 

para a fogueira? 

Uma possível resposta seria: pela sua formação e pelo ambiente em que foi 

criada, pela convivência com os poderosos, pelo caminho aberto por seu pai. Esse 

conjunto deu a Cristina a condição que lhe permitiu ver (de camarote) o que 

acontecia à sua volta. Sendo também mulher, se sensibilizou, se condoeu, se 

revoltou com a situação das mulheres do seu tempo. Defendendo a importância das 

mulheres e mostrando as suas contribuições para a sociedade, deu os primeiros 

passos em direção da igualdade dos sexos, além de clamar  pela necessidade de se 

dar uma educação igual para meninos e meninas. A partir de seus desejos, 

aspirações e motivações individuais, tentou mostrar às mulheres como cultivar 

qualidades que as ajudassem a lutar contra a crescente misoginia, mesmo cercada 

de expectativas, e recusas, de temores e de esperanças. 

Cristina de Pisano, no entanto, não estava só. Em meio a tantas publicações 

sobre a ‘imbecilidade feminina’, surgiram também obras que apresentavam uma 

visão diferente, destacando o mérito das mulheres em geral, apresentando 

argumentos para a questão da igualdade dos sexos. Evidentemente, os autores 

despertaram ódios, alguns deles foram perseguidos e condenados. Um desses 

autores corajosos, revoltado com as injustiças e absurdos cometidos, foi Cornelius 

Agrippa (nascido em Colônia em 1486) que escreveu o tratado Da excelência das 

mulheres acima dos homens, publicado em 1509, segundo o próprio autor, “por 

                                                 
37 A esse respeito, ver: A atividade intelectual e artística das mulheres In: História das Mulheres no 

Ocidente, vol. 2: A Idade Média, p. 261. 
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dever, porque todo homem que conhece a verdade é responsável por ela e, então, o 

silêncio seria um crime”. Em cada um dos 30 capítulos demonstra a superioridade 

das mulheres com provas teológicas, históricas, físicas, morais e cabalísticas. 

Provocou sentimentos variados, suscitando  piedade e admiração de muitos e 

conseguiu adeptos para a causa da mulher. Em meio ao furor da “caça às bruxas”, 

ao menos provocou em alguns poucos o despertar de uma outra visão da mulher. 

Mas seriam necessários mais 200 anos para que mais pessoas fossem 

convencidas. 

Enfim, no final da Idade Média e início da Idade Moderna, existiam diferentes 

tipos de famílias, dependendo de sua localização e status social. Nos feudos e 

campos, predominavam as famílias patriarcais enquanto que, nos espaços urbanos, 

as famílias nucleares. Mas, em ambos os casos, para que os filhos “aprendessem as 

boas maneiras”, nada melhor que viver na casa de um estranho. E, para que fossem 

bem servidos, recebiam em casa filhos de estranhos. Mas nem sempre esses jovens 

aprendizes eram bem tratados, sofrendo, muitas vezes, humilhações e castigos 

físicos. Esse costume de se afastar desde cedo, nos faz supor que, não havendo 

convivência entre pais e filhos, amor e afeição eram sentimentos desconhecidos. 

Sendo a família uma realidade moral e social, mais do que sentimental, a expressão 

do afeto se manifestava pela busca de formas de garantir ao filho a possibilidade de 

sobrevivência. Uma “boa família” na cidadezinha vizinha, que alimentasse bem e 

ensinasse tudo o que fosse necessário, já podia ser considerado uma bênção. 

(Muitas crianças abandonadas ou órfãs perambulavam pelas ruas mendigando e 

vagabundeando.)  Antes disso, no entanto, em seu estudo, Ariès observou que  
um sentimento superficial da criança – a que chamei de “paparicação” – era 
reservado á criancinha em seus primeiros anos de vida, enquanto ela ainda 
era uma coisinha engraçadinha. As pessoas se divertiam com a criança 
pequena como um animalzinho, um macaquinho impudico. Se ela morresse 
então, como muitas vezes acontecia, alguns podiam ficar desolados, mas a 
regra geral era não fazer muito caso, pois outra criança logo a substituiria. A 
criança não chegava a sair de uma espécie de anonimato (ARIÈS,1981, p.X).  

 
A criança passava a ser valorizada pelos pais depois de ter sobrevivido à 

infância. É importante ressaltar também que o tratamento dado a uma criança do 

sexo masculino era, em muitos casos, diferente do tratamento recebido por uma 

criança do sexo feminino, uma vez que as meninas costumavam ser consideradas 

pelos padres como o produto de relações sexuais corrompidas por alguma 

enfermidade, libertinagem ou simplesmente pela desobediência a uma proibição. 
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Assim, a celebração do nascimento de uma criança se diferenciava de acordo com o 

sexo da mesma. Ariès menciona um costume observado na Bretanha em que a 

chegada de uma criança do sexo masculino era saudada com três badaladas de um 

grande sino, enquanto a chegada de uma criança do sexo feminino era anunciada 

com apenas duas badaladas de um sino pequeno. E o tratamento diferenciado se 

observava também na alimentação: elas recebiam menos alimento que eles.  

Segundo Ariès (1981, p.17), “até por volta do século XII, a arte medieval 

desconhecia a infância ou não tentava representá-la. É difícil crer que essa ausência 

se devesse à incompetência ou a falta de habilidade. É mais provável que não 

houvesse lugar para a infância nesse mundo”. Mas, a partir do século XV, continua 

Ariès, “as realidades e os sentimentos de família se transformariam: uma revolução 

profunda e lenta, mal percebida tanto pelos contemporâneos como pelos 

historiadores, e difícil de reconhecer” (p.159). 

O contato com outras culturas através das Cruzadas, ao longo de 200 anos 

(nos séculos XIII e XIV), possibilitou o desenvolvimento das atividades econômicas e 

comerciais, além de um impulso cultural com a criação das Universidades. Os limites 

impostos pelo sistema feudal começaram a ser rompidos, as famílias se reduziram e 

as mulheres das classes mais baixas participaram de forma decisiva no 

desenvolvimento econômico. Aos poucos, começou-se a reconhecer que as 

crianças precisavam de tratamento especial e, para isso, foi criada uma instituição 

nova: o colégio. Fundados por doadores e inspirados em regras monásticas, de 

início, os colégios eram asilos para estudantes pobres que aí passavam um “período 

de quarentena” que os protegia das tentações da vida leiga, livrava-os do contato 

com o mundo dominado pelas heresias. Não se ensinava nos colégios, apenas se 

disciplinava e se protegia a moralidade das crianças e jovens.  

Ainda considerado um ‘homem pequeno’, em muitas dessas instituições a criança 

foi controlada e vigiada em todos os seus passos e considerava-se importante evitar os 

seus movimentos. Assim, durante muito tempo o único caminho existente foi uma rígida 

disciplina infantil, baseada num provérbio da época: Quem não usa a vara, odeia seu 

filho. Com mais amor e temor castiga o pai ao filho mais querido. Assim como uma 

espora aguçada faz o cavalo correr, também uma vara faz a criança aprender. 

Só bem mais tarde, já no século XVI, o colégio foi modificado e teve seus 

objetivos ampliados. Reunindo alunos de 8 – 9 anos até 15, submetidos a uma lei 

diferente da que governava os adultos, “tornou-se uma instituição essencial da 
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sociedade: com um corpo docente, com uma disciplina rigorosa, com classes 

numerosas, em que se formariam todas as gerações instruídas do Ancien Regime” 

(Idem, 1981, p. 111).  

Começando a experimentar a vida moderna, sem compreender direito as 

transformações que estavam acontecendo nesse início de modernidade 

(principalmente renascimento38, humanismo, movimento científico, descobertas 

marítimas), as pessoas “tateavam desesperadamente em estado de semi-cegueira”, 

segundo caracterização feita por Berman (2005). Tratando das evoluções da era 

moderna, Ariès39 (1991) aponta três fatos que exerceram grande influência na vida 

das pessoas de um modo geral e na educação do período: o novo papel do Estado, 

o desenvolvimento da alfabetização e a difusão da leitura graças à imprensa e, por 

fim, as formas novas de religião que se estabeleceram como consequência da 

Reforma e da Contra-Reforma. Um sentimento inteiramente novo surgia: a família 

começou a se organizar em torno da criança e a lhe dar uma tal importância que ela 

saiu de seu antigo anonimato  e despertou o interesse dos pais pelos estudos dos 

filhos. 

Uma das grandes influências da Reforma foi o estabelecimento de uma 

educação elementar para que todos pudessem ler a Bíblia. Como consequência, a 

capacidade de ler as Escrituras e o treino do raciocínio passaram a ser tarefas das 

escolas e foi exigida educação universal e obrigatória para as crianças de todas as 

classes sociais e de ambos os sexos. No entanto, o surgimento de um sistema 

público de escolas do estado teve que aguardar o desenvolvimento da ideia política 

de que o bem estar do estado depende da educação individual do cidadão.  

Dentre as iniciativas da Igreja católica para conter o avanço do protestantismo 

e promover a sua reorganização, destacamos a criação de ordens religiosas 

especialmente dedicadas ao ensino tais como: a congregação das Ursulinas 

(fundada em 1535 por Santa Ângela Mérici para a educação das moças),  a 

Companhia de Jesus (criada em 1540 por Santo Inácio de Loyola40),  o Instituto dos 

                                                 
38 Segundo expressão de Reis Filho (2002), o Brasil surge para a História em pleno Renascimento, 

como resultado da aventura marítima do século XV, dando início à expansão da civilização 
ocidental. 

39 Por uma história da vida privada.  In: CHARTIER, Roger (Org.). História da vida privada. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1991. Vol. 3: Da Renascença ao Século das Luzes, p. 7 – 19. 

40 A Companhia de Jesus ou Ordem dos Jesuítas teve como objetivo inicial difundir o catolicismo pelo 
mundo afora através da pregação. A pedido do papa, incumbiu-se também da educação secundária 
de rapazes, além de preparar, com rigor e “ardor bélico” os futuros membros da Ordem, professores 
dos seus colégios. 
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Irmãos das Escolas Cristãs (fundado em 1684 por Jean Baptiste de La Salle, 

dedicou-se à educação elementar de meninos, inicialmente na França, expandindo-

se depois para toda a Europa).  

Surgiram também iniciativas voltadas para os menos favorecidos, sobretudo 

para crianças que vagueavam pelas ruas das cidades: em 1537, São Jerônimo 

Emiliano se decidiu por um trabalho essencialmente voltado para crianças órfãs; São 

Carlos Borromeu, em 1560, cobriu a diocese de Milão com as Escolas da Doutrina 

Cristã, onde leigos e religiosos davam instrução a crianças de rua; as Escolas Pias, 

instituídas em 1597 por São José de Calazans, dedicadas à educação e  pastoral 

em benefício de bairros pobres em Roma;  o Oratório de S. Filipe Néri, igualmente 

beneficiando o povo.  

E a mulher? Por exigência de suas tarefas quotidianas, ela continuou 

presente na vida doméstica e econômica, com raras inserções públicas na 

sociedade. De sua presença falavam os que a olhavam, muitas vezes para se 

assustarem com ela. Por isso, ela ocupou o espaço dos discursos e representações, 

dos sermões e das fábulas, do mundo filosófico e científico, de uma forma 

paradoxal: falou-se muito de sua natureza, expressando o desejo masculino de que 

sua presença se limitasse ao espaço familiar. Vista com olhos do ‘logos do homem’, 

com corpo, aparência e sexualidade, ainda foi considerada perigosa, mas um “mal 

necessário”, dada a sua função essencial de mãe.  No entanto, se existia o desejo 

de controlar e dominar a mulher, ela buscou ultrapassar os limites impostos 

(notadamente a mulher das classes abastadas) e tomou parte no espaço político, a 

exemplo de Maria Tudor, Maria Stuart e Catarina de Médicis, mesmo que o “regime 

de mulheres” fosse qualificado como não-natural e até monstruoso. Mas ainda foram 

exceções ou, melhor dizendo, o poder foi assumido por mulheres nas redes de 

parentesco devido a necessidades familiares como, por exemplo, falta de herdeiro 

masculino. 

O saber ainda foi medido com parcimônia, entre necessidade e desconfiança, 

para não permitir nenhum tipo de confronto com os homens. Constituía fato comum, 

face aos problemas religiosos da época (Reforma e Contra-Reforma), algumas 

mulheres consagrarem-se inteiramente a Deus, por isso deviam ter um mínimo de 

instrução (ler as orações, textos sagrados) e se dedicarem a trabalhos de caridade. 
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Numa rápida caracterização do período entre os séculos XVI e XVIII, Farge e 

Davis41 mostram que, nessa sociedade estamental42, as aspirações educativas 

aumentaram de um modo geral, mas as oportunidades para as mulheres não foram 

iguais para todas, pois variaram de acordo com sua posição social. Se era rica e 

esposa de um letrado, era importante compreender e saber manter uma conversa, 

portanto, precisava ser instruída. Muitas, de modo inteligente e feliz, usaram seu 

pensamento, sua visão nos salões literários (locais de circulação de ideias onde se 

reuniam os intelectuais, artistas, músicos, escritores) onde, através das 

conversações, puderam alargar sua cultura. A mulher reivindicou  “não só o uso da 

sua razão mas também a sua participação no mundo do pensamento filosófico, 

científico e político” (p.16). Se era pobre, bastava-lhe um saber incompleto, sob 

vigilância e,  se buscava escapar à monotonia de sua condição, sua rebeldia foi 

considerada transgressão à ordem e à lei, com pesadas conseqüências. No entanto, 

no decurso desses três séculos, as mulheres foram, “em tempo de crises e de 

cóleras, ativas agitadoras, ao lado dos homens que incitaram e arrastaram consigo” 

(Idem, p.17), alterando, aos poucos, o sistema de valores, captando energias para 

uma ação comum.  

Apesar das dificuldades que limitavam o acesso das mulheres aos 

conhecimentos úteis e economicamente rentáveis, os progressos da alfabetização 

feminina demonstram que se iniciou um processo irreversível. Vistas como futuras 

mães e potenciais educadoras, multiplicaram-se as congregações religiosas 

dedicadas ao ensino das meninas, privilégio que começou a alcançar novas 

camadas sociais. As mais ricas eram enviadas para internatos caros (excelentes 

laboratórios de iniciação à aprendizagem prática de direção de uma grande casa) 

enquanto que as menos favorecidas freqüentavam as escolas de caridade ou 

instituições criadas por personalidades femininas abastadas. Junto ao catecismo, à 
                                                 
41 FARGE, Arlete; DAVIS, Natalie Zemon. Introdução. In: DUBY, Georges; PERROT, Michelle (Dir.). 

História das Mulheres no Ocidente, 1991. vol. 3: Do Renascimento à Idade Moderna. Introdução,  
p. 9- 17. 

  
42 No Ancien  Regime, os grupos sociais estavam divididos em três estamentos (ordens ou estados): 

clero, nobreza e terceiro estado, cada qual com um estatuto jurídico próprio que lhes assegurava 
direitos e determinava suas obrigações. Clero e nobreza constituíam estamentos privilegiados, 
ocupavam os cargos mais elevados do Estado (sempre funções exercidas só por homens), eram 
dispensados do trabalho e isentos de impostos. O terceiro estado, constituído de profissionais 
liberais, comerciantes, artesãos, agricultores, não possuíam privilégios: eram excluídos das 
decisões políticas, cabendo-lhes trabalhar e pagar os tributos.  A desigualdade entre as pessoas, 
que pertenciam ao estamento em que haviam nascido, era estabelecida juridicamente. A lei não era 
igual para todos porque as pessoas não eram consideradas iguais.  
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rudimentar iniciação à leitura, à escrita e ao cálculo, deviam adquirir, o gosto pelo 

trabalho, “caracterizado pela onipresença do fio, do pano, das agulhas [...] sob a 

forma de exercícios de bordado, de renda, de tapeçaria, de costura, de malha, de 

conserto da roupa, etc.” (SONNET, 1991, p. 174)43. Também esses trabalhos tinham 

uma conotação diferente em função das condições sociais das alunas. Para as ricas, 

o trabalho foi valorizado como remédio para a divagação de espíritos sem 

preocupações materiais e de mãos ociosas, ocupação sadia, trabalho redentor. Já 

as pobres viam nesse aprendizado a possibilidade de ter um ofício, um trabalho de 

subsistência, uma condição de vida honesta, o que significava certa garantia de 

“salvação espiritual e moral”.  

Dessa forma, foi amadurecendo a reflexão mais claramente pedagógica 

acerca da educação das meninas, depois das mulheres casadas e das viúvas, 

ficando evidenciado que o conteúdo aprendido estava relacionado com papel que 

elas deviam desempenhar. Juan Luis Vives, Lutero, Montaigne, Fénelon, Comenius 

destacaram-se pelas contribuições dadas às discussões e pelos elementos 

fundamentais para a elaboração de programas de ensino dispensados às meninas. 

Na França, já no final do século XVII, Fénelon (1651-1715) se opôs à ideia 

dominante na época de que quanto menos a mulher saiba, tanto melhor. A 

educação, para ele, deve preparar, tanto os meninos como as meninas, para a 

carreira que seguirão e a carreira própria de uma mulher é a maternidade. Em 1680, 

publicou Sobre a educação das meninas, no qual destaca a importância pública da 

formação para o lar. Para ampliar o seu conhecimento e discernimento, as meninas 

deviam aprender a ler e escrever, além de estudar História. Para as mais ricas, 

recomenda o aprendizado de administração de propriedades, o que significava ter 

conhecimentos de Direito, Contabilidade, administração de criados, confecção de 

artigos usados em casa, compra e venda de produtos agrícolas e desempenho de 

tarefas domésticas. A educação devia ter início, reforça Fénelon, na primeira 

infância, de forma prazerosa, cuidando-se para preservar a saúde, o vigor e as 

emoções dos pequenos e não oprimi-los. De preferência em escolas e não em 

conventos, para que pudessem se instruir, também, nos fatos da vida e 

conhecimento do mundo. 

                                                 
43 SONNET, Martine. Uma filha para educar. In: DUBY, Georges; PERROT, Michelle (Dir.). História 

das Mulheres no Ocidente, 1991, vol. 3: Do Renascimento à Idade Moderna, p. 141- 179. 
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Essas ideias de Fénelon exerceram influência, principalmente nas pessoas 

educadas que reconheciam que o “espírito feminino” era diferente do masculino, 

exigindo, portanto, um tratamento e educação diferenciados.  

 Com a chegada do século XVIII, o Século das Luzes, o problema da 

educação, tanto feminina como masculina, invadiu as consciências iluminadas e 

tornou-se um tema preferido nos debates entre filósofos. Falou-se e escreveu-se 

sobre o assunto como nunca, nas gazetas e em publicações de toda ordem, 

começando-se a acreditar no poder da pedagogia de “moldar um ser social novo, 

despojado dos preconceitos antigos e revestido de novos princípios” (Idem, p. 148). 

Dois fatos, segundo Sonnet (1991), ambos ocorridos em 1762, suscitaram o 

aparecimento de tratados de educação, reflexões pedagógicas variadas e 

numerosos planos de estudos: a extinção da Companhia de Jesus (e consequente 

fechamento dos colégios jesuíticos) e a publicação de Émile de Jean Jacques 

Rousseau, logo condenado por “irreligião”. Todo esse conjunto conduziu a um 

resultado: o reconhecimento da necessidade de reformar a educação.  

Argumentava-se: se uma educação com bons resultados só pode ser garantida 

pelas famílias nos meios privilegiados, é necessário que um sistema de educação 

pública supra as deficiências e garanta uma boa escola também para as crianças 

‘não privilegiadas’.  

É importante ressaltar que tais debates e reflexões só eram possíveis porque 

se discutia também a questão da igualdade e desigualdade dos homens. Como bem 

descreve Ariès (1981), 
as pessoas viviam num estado de contraste; o nascimento nobre ou a fortuna 
andavam lado a lado com a miséria, o vício com a virtude, o escândalo com a 
devoção. Apesar de seus contrastes estridentes, essa miscelânea não 
surpreendia ninguém: ela pertencia à diversidade do mundo, que devia ser 
aceita como um dado natural. ( p. 196).  

 
Agora, apesar das teorias que justificavam e defendiam o poder absoluto dos 

reis44, a força das monarquias nacionais estava em queda, o Ancien Regime estava 

com os dias contados. Na Inglaterra, ao longo de alguns séculos, foram dados os 

primeiros passos para isso: o poder do rei foi limitado pelo Parlamento e se 

                                                 
44 Dentre os vários teóricos, destacaram-se Hobbes e Bossuet. Thomas Hobbes (1588-1679) 

escreveu o livro Leviatã, em 1561, no qual comparou o Estado com um monstro poderoso criado 
para acabar com a desordem e a insegurança da sociedade.  Jacques Bossuet (1627-1704), bispo 
francês, explicou o poder do rei na  predestinação divina. Assim, o monarca absoluto estava acima 
de tudo e de todos, não devendo justificar a ninguém suas atitudes e ordens, pois somente Deus iria 
julgá-lo. O bom rei, naturalmente, usaria o seu poder para a felicidade do povo. 
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desenvolveu o Estado liberal com três poderes distintos: legislativo, executivo e 

judiciário. Na França, principalmente os enciclopedistas e filósofos da Ilustração 

contribuíram para que a burguesia, em ascensão econômica, adquirisse crescente 

consciência de seus interesses, passando a criticar o Antigo Regime e a defender 

um Estado que não interferisse tanto na economia e desse liberdade de atuação à 

iniciativa empresarial privada.  

Mas o século XVIII é também o século dos jornais e das revistas, da imprensa 

para as mulheres, das enciclopédias, dos panfletos, dos romances e todo esse 

material contribui para forjar a sociedade no seu conjunto, organizando a opinião 

pública, sobretudo dos grupos burgueses.  

Jean Jacques Rousseau (1712-1778), no Contrato Social afirmou que o 

soberano deveria conduzir os destinos do Estado de acordo com a vontade de seu 

povo e que somente um Estado com bases democráticas poderia dar condições de 

igualdade e justiça para todos os cidadãos. Estava preparado o “caldo” para a 

Revolução Francesa. Destacar a influência de Rousseau é pertinente pois, como 

lembrou Berman (1986), “ se existe uma voz moderna, arquetípica, na primeira fase 

da modernidade, antes das revoluções francesa e americana, essa é a voz de Jean 

Jacques Rousseau” (p.17). 

  Com o Emílio, ele conseguiu despertar a curiosidade geral para uma nova e 

revolucionária sensibilidade em relação à infância e aos problemas pedagógicos. A 

infância não é absolutamente conhecida, diz ele no prefácio, e se perde pelas falsas 

ideias que se tem dela. “Procura-se o homem no menino, sem pensar naquilo que 

ele é antes de ser homem”. 

Considerando o quadro de elevado índice de mortalidade infantil, assim se 

expressou Rousseau (1979, p. 13): “Quase toda a primeira infância é doença e 

perigo: metade das crianças que nascem, morrem antes dos 8 anos”.  E qual a 

causa dessa situação? A própria forma como a sociedade da época encarava a 

infância: o costume de, principalmente nas famílias abastadas, entregar o recém-

nascido aos cuidados de uma ama de leite. A mulher que, segundo ele, “deve ter o 

homem como referência”, deve, também, cumprir o dever que a natureza lhe impõe 

com a maternidade.  Acreditava Rousseau que, se as mães se dessem ao trabalho 

de amamentar os próprios filhos, “os costumes se reformarão, os sentimentos da 

natureza despertarão em todos os corações; o Estado se repovoará. [...] Se as 
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mulheres voltarem a ser mães, logo os homens voltarão a ser pais e maridos” (Idem, 

p.18). 
Só se pensa em conservar a criança; isso não é suficiente; devemos ensinar-
lhe a conservar-se homem, a suportar os golpes do destino.[...] Por maiores 
precauções que tomem para que não morra, ela morrerá. E mesmo que sua 
morte não fosse obra dos cuidados de vocês, ainda assim seriam mal 
compreendidos. Trata-se menos de impedi-la de morrer que de fazê-la 
viver.”(Idem, p. 20) 

 

 O que Rousseau propôs, nos parece bastante simples: uma educação infantil 

sem juízes, sem prisões e sem exércitos e, para que os pais voltassem a assumir 

seus papéis naturais, seria necessário que houvesse uma nova atitude perante a 

criança, pois a influência do adulto é decisiva na sua formação. Pai e mãe têm 

funções claramente estabelecidas: compete ao pai exercer o poder legitimado por 

suas conquistas no trabalho, provendo a base material, afetiva e moral da família. 

Quanto à mãe, ela não deve ser nem superprotetora nem ser aquele tipo que 

abandona os filhos. Ambas afastam a criança da natureza: uma por exagerar nos 

seus deveres e a outra por negligenciá-los. Para formar o homem, é importante que 

os pais sigam a meta da natureza, impedindo que a criança seja corrompida em 

contato com a sociedade. A educação, para ele, é um processo natural e não 

artificial, pois o desenvolvimento da criança vem de dentro, por meio da ação dos 

instintos e interesses naturais. Na fase inicial da vida, recomenda, “observe a 

natureza e siga o caminho que ela lhe traça. Ela exercita continuamente as crianças, 

fortalece seu temperamento” (1979, p. 20). E a formação do homem natural (em 

oposição à educação artificial, formal, disciplinar, modeladora, ‘negativa’) se realiza 

através de cinco etapas que Rousseau apresenta nos cinco livros que compõem o 

Emílio.  

 Evidentemente, a influência prática de suas ideias não foi imediata, 

principalmente se considerarmos que o Emílio foi recebido por muitos como um 

ataque direto à aristocracia e à Igreja. Mas, não se pode deixar de reconhecer que, a 

partir de Rousseau, o pensamento pedagógico moderno foi profundamente 

influenciado.  Após a Revolução Francesa (1789-1799), políticos e educadores 

passaram a se interessar pela criança, os governos começaram a se preocupar com 

seu bem-estar e com a sua educação. Alteraram a visão e sentimento com relação a 

ela a ponto de, no século XIX, a criança passar a ocupar o centro do processo 

educativo, numa verdadeira “revolução copernicana do ensino.”  
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 O processo revolucionário francês, que durou cerca de dez anos45, foi 

complexo e contraditório, pois havia muitos conflitos, confrontos e muitas divisões 

entre os sujeitos que dele participaram. Fala-se, geralmente no envolvimento e na 

participação masculina, mas as mulheres estavam lá. Em Filhas da liberdade e 

cidadãs revolucionárias, Dominique Godineau mostra que, na Europa moderna, as 

mulheres desempenhavam tradicionalmente um papel de agitadoras e também 

estavam à frente de certas insurreições parisienses. 
Em 5 de outubro de 1789, foram elas as primeiras a agruparem-se e 
marcharem sobre Versalhes, seguidas nessa tarde pela guarda nacional. Os 
levantamentos da Primavera de 1795 começam pelas suas manifestações: 
elas tocam os sinos a rebate, fazem rufar os tambores nas ruas da cidade, 
zombam das autoridades e da força armada, arrastam os transeuntes, 
penetram nas lojas e nas oficinas, e trepam aos andares das casas para 
forçar os recalcitrantes a marchar com elas sobre a Convenção onde chegam 
em vagas sucessivas, acompanhadas pouco depois pelos homens em armas. 
Elas desempenham “o papel de bota-fogo”, escreverão mais tarde as 
autoridades (GODINEAU, 1991, p.23). 

 

Dependendo da situação e dos interesses, os deputados proíbem sua 

presença no espaço público ou desejam que elas dêem o grito que incita os homens 

à ação. São elas que se agitam e fazem passar toda sua excitação ao espírito dos 

homens, animando-os. Secundam a ação dos homens vigiando-os e reanimando-os. 

Elas ocuparam o espaço público aberto pelos homens, desejosas de que fossem 

vistas e ouvidas, mas sempre esbarraram na sua não-cidadania.  

Nesse contexto se desenvolve um conjunto de ações e oposições que  
estruturam as forças afetivas que agem sobre a vida coletiva de forma 
articulada para legitimar/invalidar; justificar/acusar; tranquilizar/perturbar; 
mobilizar/desencorajar; incluir/excluir, de acordo com a intensidade dos 
conflitos sociais, sistemas de valores dominantes e concorrentes, meios e 
técnicas de difusão das informações (BACZKO, 1985, p. 312). 

 
Em ocasiões como essa, os próprios acontecimentos contam menos, mas são 

aproveitados vigorosamente na “produção de visões futuras, projeção das angústias, 

esperanças e sonhos coletivos sobre o futuro” (Idem). 

No início da Revolução, após a abolição do “regime de privilégios”, em agosto 

de 1789, a Assembléia Nacional Constituinte proclamou a Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão, cujos principais pontos eram: 

- o respeito pela dignidade das pessoas; 

                                                 
45 Devido às divisões e conflitos, os historiadores dividem o período em 5 fases: Estados Gerais, 

Assembléia Constituinte, Monarquia Constitucional, República e Convenção Nacional, e Diretório. 
Ver, a esse respeito,  A Era das Revoluções: 1789 – 1848,  de Hobsbawm, p. 83-113. 
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- a liberdade e a igualdade dos cidadãos perante a lei; 

- o direito à propriedade individual; 

- o direito de resistência à opressão política; 

- a liberdade de pensamento e de opinião. 

Logo as mulheres perceberam que a liberté, egalité e fraternité da Revolução 

só se referiam aos homens e elas estavam à margem desses Direitos, uma vez que 

não eram consideradas cidadãs, portanto não podiam ser “iguais”. Desafiando a 

conduta injusta da autoridade masculina e da relação homem-mulher, no mesmo 

ano, em setembro de 1791, em resposta à Declaração dos Direitos do Homem,  

Olympe de Gouges (1748-1793), pseudônimo 

da feminista, revolucionária, jornalista, escritora e autora de peças teatrais Marie 

Gouze, escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã46.  Assim 

conclamou as mulheres para a libertação da tirania dos homens: 
 

Mulher, acorda! A força da razão faz-se ouvir em todo o universo: reconhece 
teus direitos. O poderoso império da natureza já não está limitado por 
preconceitos, superstição e mentiras. A bandeira da verdade dissipou todas 
as nuvens da parvoíce e da usurpação. O homem escravo multiplicou suas 
forças, precisou recorrer às tuas (forças) para romper seus grilhões. Tornado 
livre, ele fez-se injusto em relação à sua companheira. Mulheres! Mulheres, 
quando deixareis de ser cegas? Quais são as vantagens que obtivestes na 
Revolução? Um menosprezo mais marcado, um desdém mais perceptível. 

 

Embora não estivesse só, uma vez que Talleyrand e Condorcet, na França e 

Wollstonecraft, na Inglaterra (esta a inspiradora de Nísia Floresta, no Brasil) 

reforçaram suas idéias, Olympe foi considerada “perigosa demais”, acusada de anti-

revolucionária, monarquista e contra a natureza das mulheres (principalmente por se 

opor às idéias de Robespierre e Marat), sendo guilhotinada em novembro de 1793. 

Instantes antes de perder a cabeça, teria afirmado: “A mulher tem o direito de subir 

ao cadafalso? Ela deve ter igualmente o direito de subir à tribuna!”  

 Tratando dos grandes projetos da educação nacional, Lelièvre (1990) 

vê a Revolução como um “campo de possibilidades”. A reflexão sobre a escola sai 

das academias, dos periódicos e dos salões para as Assembléias revolucionárias e 

seus Comitês. Algumas questões fundamentais, que nasceram de conjecturas 

políticas mas também do grande investimento dos Revolucionários na educação e 

                                                 
46 Com 17 artigos, esta Declaração inspirou os 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos aprovada pela ONU em 1948. Pode-se conhecer o documento elaborado por Olympe de 
Gouges na íntegra, acessando: <www.oab-sc.br/mulheradv/declaraçao.ppt>. 
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na instrução, receberam tratamento de urgência. Ainda segundo Lelièvre (1990, p. 

11-12), quatro problemas dominaram os debates: 

- Como romper com a tutela exclusiva da Igreja sobre a escola; 

- Como articular os ensinos primário e secundário; 

- Como controlar as instituições locais e distantes através de um poder 

central; 

- Deve-se privilegiar a instrução ou a educação? 

Todos os Revolucionários estavam de acordo com o fim da tutela exclusiva da 

Igreja sobre a escola. Mas a questão não parava por aí. Seria o caso de ir contra a 

Igreja a ponto de extinguir todas a escolas religiosas ou dividir as responsabilidades 

educacionais com ela? Seria tolerável a co-existência de escolas privadas e escolas 

públicas do Estado? No caso de se decidir ir contra a Igreja, seria possível utilizar os 

seu métodos de ensino (sob a forma de ‘catecismos revolucionários’, por exemplo)? 

As possíveis respostas para essas questões não foram unânimes. Provocaram 

hesitações, acirraram debates, promoveram aceitações e rejeições, adesões e 

rupturas. 

Um outro grande debate, referente à gestão social da escolarização envolve, 

“pela tangente”, a questão do acesso das mulheres à educação/instrução: até onde 

estender a ‘difusão das Luzes’? a quem? em que nível? Caberia ao Estado assumir 

todos os níveis, para todos? 

No que se refere à questão da instrução / educação, é Rabaut Saint-Étienne 

que mostra claramente a distinção, no discurso que faz à Convenção, em dezembro 

de 1792. A Revolução tem a missão de propagar as Luzes, diz ele, mas “é preciso 

fazer uma revolução nas cabeças e nos corações para preencher o vazio criado 

entre as novas leis e os costumes herdados do Ancien Regime” (Apud Lelièvre, 

1991, p. 16). Para isso, só existe um meio: que todos tenham uma instrução pública 

e uma educação nacional. Embora as considere “irmãs”, há diferenças: 
A instrução pública esclarece e se exerce sobre o espírito; a educação 
nacional deve formar o coração. A primeira será o verniz da sociedade, 
enquanto que a segunda sua consistência e sua força. A instrução pública 
demanda liceus, colégios, livros, instrumentos de cálculo, métodos e se 
restringe aos muros das instituições. A educação nacional necessita de 
grandes espaços para jogos públicos, festas nacionais, competições fraternas 
de todas as idades e sexos, o espetáculo imponente e doce da sociedade 
humana reunida. É um alimento necessário a todos. (Idem) 
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Outros políticos se destacaram com veementes discursos, também tratando 

de questões educacionais, alguns deles com propostas reformadoras para a 

reorganização da instrução:  

- Em setembro de 1791, Talleyrand apresentou à Assembléia Constituinte um 

relatório sobre a instrução pública e propondo uma instrução útil à sociedade e ao 

progresso, através de uma escola popular gratuita, embora não obrigatória. 

- Em outubro de 1791, o comitê de Instrução Pública criado pela Assembléia 

Legislativa  elaborou um projeto orgânico de reordenamento, redigido pelo deputado 

do Departamento de Paris, Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, o marquês de 

Condorcet (1743-1794). No Relatório, Condorcet destacou que só através da 

instrução de todos, meninos e meninas, seria possível praticar a “egalité”. E propôs 

uma educação que desenvolvesse as capacidades dos alunos numa escola em que 

houvesse liberdade de ensino, em que se ensinasse a verdadeira igualdade entre os 

cidadãos e que valorizasse a cultura científica. Esse projeto foi aprovado e 

convertido, em agosto de 1792, num decreto que estabelecia o ensino nacional 

único, gratuito e neutro. Apesar de não tratar da obrigatoriedade do ensino, 

Condorcet revelou em seu Memorial47 grande sensibilidade quanto à educação 

feminina. Era necessário que as mulheres fossem instruídas, dizia ele, “1º - para que 

possam controlar a instrução que é dada aos seus filhos, de quem são aias naturais; 

2º - para que sejam dignas companheiras, as iguais de seus maridos, porque a falta 

de instrução introduziria nas famílias uma desigualdade contrária à sua felicidade; 3º 

- porque é um meio de fazer os homens conservarem os conhecimentos que 

adquiriram em sua juventude e, 4º - porque as mulheres têm o mesmo direito que os 

homens à instrução pública” (CONDORCET, 2008, p.58-60). Embora aceita, não 

houve tempo de colocá-la em prática, pois a Revolução prosseguia: com a 

proclamação da República e o fim da monarquia, em setembro, o país passou por 

mudanças institucionais, políticas e sociais e nova fase se estabeleceu. 

- Em 1793, Le Peletier apresentou à Assembléia o projeto de uma educação estatal 

que deveria formar um novo povo. A proposta era de educar os meninos, dos 5 aos 

12 anos, e as meninas dos 5 aos 11 anos, em colégios de Estado, separando as 

crianças das famílias, para que fossem formadas de acordo com as virtudes civis, 
                                                 
47 Antes da elaboração do Relatório, Condorcet havia escrito Cinco memórias sobre a instrução 

pública, publicadas no jornal ‘Biblioteca do homem público’, em quatro partes, durante o ano de 
1791, nas quais expôs, detalhadamente o seu pensamento a respeito das questões relativas à 
instrução.  
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afastadas da sociedade corrupta. Foi rejeitada por violar as leis naturais e os direitos 

das famílias, além de ser considerada artificial, onerosa para o Estado e de 

realização complicada. 

A derrubada do Antigo Regime e os ideais da Revolução Francesa 

ultrapassaram as fronteiras da França e alcançaram diversos países. Com a subida 

de Napoleão ao poder e a expansão européia da França, as ideias e orientações 

principalmente de Talleyrand e Condorcet foram adotadas pelas escolas de muitos 

países, inicialmente mais como modelos de radical inovação educativa do que 

propriamente uma prática estatal, universal, laica e cívica. 

Ironicamente, a utopia do ensino universal não era defendida pela grande 

maioria dos iluministas do século XVIII, que propunham uma educação diferenciada 

de acordo com o status social, condizente com o pensamento tradicional de 

separação entre o trabalho manual/braçal e o intelectual, condenados a pertencerem 

a mundos diferentes. Na realidade, o desenvolvimento acelerado do capitalismo e o 

uso crescente da mão-de-obra infantil, principalmente nas fábricas, contribuíram 

ainda mais para aumentar esse abismo. 

Mas, na França, entre a Revolução e o Império napoleônico, nasceu um 

sistema educativo moderno que permaneceu por um longo tempo como exemplo a 

ser imitado por toda a Europa (e também pelo Brasil) e que embasou a escola 

contemporânea com seu caráter estatal, centralizado, organicamente articulado, 

unificado por horários, programas e livros de texto.  

Pelo que se observou até agora, o desapego inicial da família com relação à 

criança ou o apego interessado na sua sobrevivência não podem ser apontados 

como características deste ou daquele período da história. As duas atitudes 

coexistem no seio de uma mesma sociedade, uma prevalecendo sobre a outra em 

determinado momento, por motivos culturais e sociais que nem sempre é fácil 

distinguir. De acordo com Gélis48, (1991, p. 327), “devemos interpretar a afirmação 

do “sentimento da infância” no século XVIII como um sintoma de uma profunda 

convulsão das crenças e estruturas de pensamento como indício de uma mutação 

sem precedente da atitude ocidental com relação à vida e ao corpo”. Ainda segundo 

esse autor, foram grandes as transformações que se operaram, não só com a ajuda 

                                                 
48 GÉLIS, Jacques. A individualização da criança. In:  ARIÈS, Philippe; CHARTIER, Roger (Org.). 

História da vida privada. Volume.3: Da Renascença ao Século das Luzes,  p.311-329. 
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do progresso e da civilização, mas também devido a uma nova maneira de se olhar 

para a vida e para a criança. Gélis sintetiza da seguinte maneira as mudanças mais 

significativas: 
A um imaginário da vida que era aquele da linhagem e da comunidade 
substituiu-se o da família nuclear. A uma situação em que o público e privado 
desempenhavam seu papel na formação da criança, sucedeu outra que 
amplia os direitos da mãe e sobretudo do pai sobre o filho. Contudo, num 
clima de crescente individualismo, disposto a favorecer o desenvolvimento da 
criança e encorajado pela Igreja e pelo Estado, o casal delegou uma parte de 
seus poderes e de suas responsabilidades ao educador. Ao modelo rural, 
sucedeu um modelo urbano, o desejo de ter filhos não para assegurar a 
continuidade do ciclo, mas simplesmente para amá-los e ser amado por eles. 
(Idem, p. 328) 

 

 Mudanças essas que devem ser observadas no contexto da maior 

transformação social que o mundo conheceu desde a Antiguidade: a revolução 

política francesa e a revolução industrial inglesa (ambos com participação atuante da 

mulher) abriram caminho, conforme destaca Hobsbawm (2004), para uma 

renascença nas ciências, na filosofia, na religião e nas artes.  

 

 ENFIM,  O SÉCULO XIX!     

                                                                                         

O século XIX foi profundamente complexo e rico em transformações 

históricas. Os desdobramentos da Revolução Francesa e da Revolução Industrial 

ressoaram em várias regiões do mundo, produzindo ações e reações. Entre 1830 e 

1848, a população européia enfrentou um conjunto complexo de situações 

socioeconômicas negativas: diminuição da safra agrícola, situação de miséria dos 

operários, falta de garantia dos direitos fundamentais para o trabalhador e a 

repressão da liberdade de expressão. Essa situação de insatisfação social 

possibilitou alianças entre a pequena burguesia e o operariado, cada vez mais 

consciente de seus interesses, dando origem a diversos movimentos revolucionários 

contra as estruturas de poder vigentes em grande parte da Europa.49 

É nesse cenário que se desencadeia um forte movimento a favor da mulher e 

começa a se estruturar um novo tipo de relação de poder entre os sexos. Perrot 

(2001) lembra que, no século XIX, uma questão muito antiga, uma “verdade eterna” 

foi reformulada com uma intensidade particular, “na medida em que a construção 

                                                 
49 A esse respeito, ver as notáveis obras de HOBSBAWM, Eric J. A era das revoluções: 1789 – 

1848 e Mundos do trabalho, ambos editados, no Brasil, pela Paz e Terra.  
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das democracias ocidentais vem acompanhada numa definição mais estrita do 

público e do privado e dos papéis sexuais” (p.173). Em algumas sociedades e em 

alguns casos, as mulheres são simplesmente excluídas do poder político. Em outras, 

a exclusão vem acompanhada de explicações, justificativas e compensações. Mas a 

exclusão das mulheres não está de acordo com a Declaração Universal dos Direitos 

do Homem, que proclama a igualdade dos indivíduos. As mulheres não seriam 

“indivíduos”?  Principalmente na França, já se pode perceber na sociedade um 

poder conjuntivo, embora ainda oculto, secreto. Se as mulheres não têm o poder, 

elas têm poderes. “No Ocidente, elas investem no privado, no familiar e mesmo no 

social, na sociedade civil” (Idem, p. 167). 

Embora juridicamente ocupem uma posição inferior à dos homens, as 

mulheres constituem, na prática, o sexo superior. Elas são o poder que se oculta por 

detrás do trono, diz Perrot (2001, p. 168)) e, “tanto na família como nas relações de 

negócios, gozam incontestavelmente de uma consideração maior”, o que se observa 

em frases que se repetem, tais como: “As mães possuem os destinos do gênero 

humano” ou: “A transformação do mundo virá pela mulher”, reatualizando o velho 

mito da mulher redentora.  Vistas também como potência civilizadora, perguntava-

se: em plena modernidade, as mulheres devem ou não participar do que acontece 

fora do lar? Devem deixar de lado o seu papel tradicional, natural, relacionado à 

maternidade e assumir um outro papel, o de cidadãs e o de educadoras de uma 

criança revalorizada? As de condição humilde já trabalhavam nas fábricas, junto 

com os filhos, como operárias. 

Como a “natureza da mulher” torna-se tema de estudos, o “velho discurso” é 

retomado no século XIX, agora com novo vigor, com base nas descobertas 

científicas na área da biologia e da medicina. É um discurso naturalista, diz Perrot 

(2001, p. 177), que insiste na existência de duas espécies, cada qual com 

qualidades e aptidões próprias: “Aos homens, o cérebro, a inteligência, a razão 

lúcida, a capacidade de decisão. Às mulheres, o coração, a sensibilidade, os 

sentimentos”. Filósofos notáveis parecem concordar com essa divisão. Para Fichte 

(1762-1814), a feminilidade dava à mulher uma aptidão prática, mas ela não possuía 

aptidão especulativa, o que a tornava incapaz para ocupar cargos públicos.  Hegel 

(1770-1831) trata da questão, referindo-se à vocação natural dos dois sexos: o 

homem tem sua vida real e substancial no Estado, na ciência, para a vida exterior, 

ou para qualquer outra atividade do mesmo tipo (combate e trabalho). A mulher, ao 
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contrário, é feita para a piedade e o interior. Segundo ele, seria um perigo colocar 

uma mulher para governar, pois ela age de acordo com os próprios pensamentos e 

não de acordo com as exigências da coletividade. Augusto Comte (1798-1857) ainda 

é mais radical, considerando a mulher inapta para qualquer tipo de governo, mesmo 

da família, simplesmente por qualificá-la uma “espécie de estado infantil contínuo”.  

Jules Michelet ((1798-1874), historiador de grande prestígio em toda a França 

(autor de História da França, em 22 volumes, escrito ao longo de 30 anos) lançou 

um olhar diferenciado sobre as questões históricas, reconhecendo a atuação das 

massas (com suas manifestações, rebeldias, reivindicações e ideologia) como 

agentes de transformação. Destaca também a importância das relações entre 

homens e mulheres como motores da história e responsáveis pelo equilíbrio da 

sociedade. Acreditando na palavra escrita e considerando o livro o instrumento 

revolucionário por excelência, escreve e publica dezenas de obras, pois, segundo 

ele, o objetivo da literatura para o povo é educar os homens antes das crianças. É 

necessário fazer uma revolução profunda baseada numa ética fundamentada no 

amor e na mulher. Antes de tudo, porém, é importante entender o que é uma mulher.  

Segundo a visão dominante na época, também Michelet associa a mulher à 

natureza e o homem à cultura: “a natureza é severa para com as mulheres [...] e 

favorece o macho”. Mas, em várias obras50 deixa evidente a estima que dedicou às 

mulheres, exaltando o seu papel, apresentando-as idealizadas como mães que 

alimentam e sustentam o mundo e companheiras mediadoras do amor. A mulher 

torna-se a pedra fundamental de toda a sociedade, pois, educando a criança, forma 

o homem. 

Com a publicação de A mulher em 1859, Michelet intensifica a convicção da 

mulher como redentora, principalmente na terceira parte do livro, A mulher na 

sociedade, que inicia apresentando a mulher como “anjo de paz e de civilização”. 

Declara ser impossível falar de igualdade dos sexos uma vez que elas são 

superiores. Se o homem é a força da criação, a mulher é a redenção da 

humanidade.  O homem “produz, mas em dois sentidos: ele produz a guerra, a 

discórdia e o combate e, entre as artes e as idéias, a enxurrada de bens que sai de 

                                                 
50 As mulheres da Revolução (1854), O amor (1858), A feiticeira (1862), O pássaro (1856), O inseto 

(1857), Memórias de uma criança (1866), Nossos filhos (1869) além de romances, sempre 
reeditados. 
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sua forte e fecunda mão, corre também uma enxurrada de males, que a mulher vem 

atrás amenizar, consolar, curar” (1995, p. 275). 

Rompendo com as regras do academicismo e classicismo, inúmeros 

escritores e artistas românticos dedicaram-se a expressar essa visão idealizada da 

mulher. Circula na Internet o poema O homem e a mulher, atribuído a Victor Hugo 

(1802 – 1885), um dos maiores nomes do Romantismo, e que expressa exatamente 

o jeito de ser mulher como a sociedade da época espera: 

 
O HOMEM   E   A  MULHER 

                                              Victor Hugo 

O homem é a mais elevada das criaturas. 
A mulher é o mais sublime dos ideais. 

  
Deus fez para o homem um trono. 

Para a mulher, um altar. 
O trono exalta. 

  O altar santifica. 
  

O homem é o cérebro; a mulher é o coração. 
O cérebro fabrica a luz; o coração produz Amor. 

A luz fecunda. 
O Amor ressuscita. 

  
O homem é forte pela razão. 

A mulher é invencível pelas lágrimas. 
A razão convence. 

As lágrimas comovem. 
  

O homem é capaz de todos os heroísmos. 
A mulher, de todos os martírios. 

O heroísmo enobrece. 
O martírio sublima. 

  
O homem tem a supremacia. 

A mulher, a preferência. 
A supremacia significa a força. 

A preferência representa o direito. 
  

O homem é um gênio; a mulher, um anjo. 
O gênio é imensurável; o anjo, indefinível. 

Contempla-se o infinito. 
Admira-se o inefável. 

  
A aspiração do homem é a suprema glória. 
A aspiração da mulher é a virtude extrema. 

A glória faz tudo grande. 
A virtude faz tudo divino. 

  
O homem é um código. 
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A mulher, um evangelho. 
O código corrige. 

O evangelho aperfeiçoa. 
  

O homem pensa. 
A mulher sonha. 

Pensar é ter no crânio uma larva. 
Sonhar é ter na fronte uma auréola. 

  
O homem é um oceano. 

  A mulher um lago. 
O oceano tem a pérola que adorna. 

O lago, a poesia que deslumbra. 
  

O homem é a águia que voa. 
A mulher é o rouxinol que canta. 

Voar é dominar o espaço. 
Cantar é conquistar a alma. 

  
O homem é um templo. 
A mulher é o sacrário. 

Ante o templo nos descobrimos. 
Ante o sacrário nos ajoelhamos. 

  
Enfim, o homem está colocado onde termina a terra. 

  E a mulher onde começa o céu. 
 

Também um romântico, Michelet sonhava com uma sociedade fraterna e 

pacífica, um mundo em que cada pessoa pudesse encontrar seu lugar no “seio da 

grande mãe, a Pátria”. A Pátria ocuparia o lugar da mãe biológica, estabeleceria as 

regras (às quais as mulheres se submeteriam) esconjuraria os malefícios e garantiria 

ao homem o domínio do mundo. Nesse mundo, consideradas inadequadas ao 

trabalho fora de casa, as mulheres são donas de casa exemplares, elementos 

equilibradores da família. E lhes aconselha o casamento.   

Trata também do papel que a “mulher isolada”, a viúva, pode ter na 

sociedade: emancipar, pela bondade, todas as almas cativas da miséria, da idade, 

dos preconceitos, da ignorância, das paixões. “Uma mulher de grande coração, na 

mais perfeita das cidades, seria o gênio bom de arbítrio maternal que surgiria como 

complemento da Liberdade, uma Liberdade superior” (Idem, p. 337). A mulher é uma 

escola, diz Michelet, uma religião. No entanto, o que parece ser uma idealização da 

mulher (Mãe, Mulher, Companheira, Deusa), na verdade, vemos como uma recusa 

de conceder-lhe o status de ser humano, pois sua função é glorificar o homem. Se 

não deve trabalhar, é para poder dedicar-se inteiramente a ser mãe. E o homem tira 
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proveito disso. Parece fazer concessões para esconder o seu verdadeiro 

pensamento sobre a superioridade do homem. 

Essas criações do século XIX, portanto, acentuam a racionalidade 

harmoniosa dessa divisão sexual, definindo o que pertence à esfera pública e o que 

pertence à esfera privada51. Cada sexo tem sua função, seus papéis, suas tarefas, 

seus espaços, seu lugar, detalhadamente predeterminados, estabelecendo-se uma 

oposição entre homens políticos e mulheres domésticas. Até mesmo o trabalho e os 

ofícios são sexuados: ao homem, a madeira e os metais; à mulher a família e os 

tecidos. Papéis determinados, mas não imutáveis, uma vez que a mulher pode ser 

submetida a múltiplas variações e destinada a uma vida nova.  

Esboça-se, então, um triplo movimento, no século XIX, segundo observa 

Perrot (2001, p. 179): “relativo retraimento das mulheres em relação ao espaço 

público; constituição de um espaço privado familiar predominantemente feminino; e 

superinvestimento do imaginário e simbólico masculino nas representações 

femininas”. Mas com algumas ressalvas, segundo explica Perrot: nem todo o público 

é político, nem todo público é masculino, assim como nem todo privado é feminino. 

Na família, o poder principal continua a ser o do pai, de direito e de fato, mas a 

mulher e mãe foi progredindo rapidamente, pois conseguiu ordenar  o poder privado, 

familiar e materno e ter importante papel na primeira educação dos filhos, inclusive 

ensinando-lhes as primeiras letras.52   Além do lar, as mulheres agem no espaço 

público, porque, especialmente as burguesas, são solicitadas a praticar a caridade e 

a filantropia. 

A mulher pobre sempre trabalhou nos mais variados ofícios, como costureira, 

fiandeira, fabricante de botões ou de rendas, ourives, polidora de metais, cervejeira, 

criada de lavoura, criada doméstica ou ama, mas sem visibilidade. No século XIX, no 

entanto, como produto da revolução industrial, ela ingressou num leque variado de 

ofícios (em troca de salários), ganhou visibilidade, passou a ser observada, tornou-

se uma figura perturbadora e um problema que exigia uma resolução urgente. Esse 

problema, explica Scott (1991) “implicava o próprio sentido da feminilidade e a sua 

compatibilidade com o trabalho assalariado, foi posto e debatido em termos morais e 

categoriais” (p.443). Perguntava-se: Deve a mulher trabalhar por um salário? Que 
                                                 
51 Antes insignificante e negativo (espaço propício para complôs e traições), o privado foi revalorizado 

a ponto de se converter em sinônimo de felicidade, assumindo um sentido familiar. 
52 Daí a criação de escolas de primeiras letras para meninas. Com a alfabetização das mulheres, 

multiplicaram-se os jornais e os romances especialmente destinados a elas. 
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tipo de trabalho é adequado a uma mulher? Qual o impacto do trabalho no corpo 

feminino? Qual a influência do trabalho nas suas funções familiares e maternais? 

Para muitos homens, uma mulher que se tornava trabalhadora deixava de ser 

mulher, pois as indagações eram colocadas em termos de uma oposição entre o lar 

e o trabalho, entre a maternidade e o salário, entre feminilidade e produtividade. 

Com essa dicotomização, as diferenças entre homens e mulheres só podiam se 

acentuar. 
O “problema” da mulher trabalhadora era ser ela mesma uma anomalia num 
mundo onde o trabalho assalariado e responsabilidades familiares se tinham 
tornado ocupações a tempo inteiro e especialmente diferenciadas. A “causa” 
do problema era inevitável, um processo de desenvolvimento industrial 
capitalista com uma lógica própria. (SCOTT, 1991, p. 444). 

 

Como analisa Mary del Priore ( 2003,  p. 220), depois de Hegel, que pensou a 

“diferenciação sexual”, o jogo entre o mesmo e o outro, o reconhecimento de si no 

outro, temas centrais na tese dialética, e com a prática da ideia de “igualdade” dos 

sexos e o declínio da metafísica, tudo mudou. A questão da igualdade entre sexos 

não podia mais ser ignorada. Os pensadores da emancipação, os filósofos da 

política procuravam definir a liberdade, a emancipação ou a igualdade entre homens 

e mulheres.  

Enfim, essas indagações terminaram por resultar em medidas de ordem 

prática no campo educacional. As mudanças que chegaram com o século XIX, irão 

contribuir não só para a criação de escolas elementares na Europa e na América, 

mas também de liceus e escolas normais para mulheres. Um dos resultados desse 

movimento a favor da instrução da mulher foi o feminismo, como a aspiração da 

mulher ao reconhecimento de uma equivalência psíquico-intelectual e da 

importância do seu trabalho criador e construtivo para a vida humana e social. 
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5.2 – A  escolarização da mulher 

 

 

A escolarização das meninas teve início, na Europa, após a Contra-Reforma, 

por razões essencialmente religiosas. Segundo Lelièvre F.; Lelièvre, C. (1991), as 

políticas e os discursos referentes à escolarização das meninas foram dominados, 

sucessivamente, não sem conflitos, por três preocupações: 

- a educação religiosa da Igreja; 

- a educação sócio-política do Estado republicano; 

- a inserção sócio-profissional das mulheres no mundo do trabalho. 

Para a leitura individual da Bíblia, exigência fundamental estabelecida por 

Lutero e Calvino, cada fiel deveria ter, desde a infância, um mínimo de instrução. 

Como, na maioria dos casos, os pais não dispunham de tempo nem competência 

para tarefa tão complexa, já em 1524  Lutero lançou um Apelo aos magistrados de 

todas as vilas alemãs convidando-os a abrir e manter escolas cristãs. Na Suíça, 

Calvino tornou-se um ardoroso defensor da escolarização. A multiplicação das 

escolas foi logo considerada pelas autoridades da Igreja católica como uma lição e 

um desafio. Encarada como instrumento de educação religiosa, a escola constituiu-

se uma arma essencial contra as heresias, passando a ser obrigação dos bispos a 

criação de tais instituições. 

Como já foi mencionado, como consequência das ações determinadas pelo 

Concílio de Trento, por volta de meados do século XVII, foram criados internatos e 

escolas de caridade especialmente para as meninas. O século XVIII foi rico em 

discursos deplorando a mediocridade da formação oferecida nessas escolas e não 

faltaram projetos para a educação do “segundo sexo”. Aproveitando a onda 

revolucionária que fechou e dispersou conventos na França, as citadas propostas de 

Talleyrand e Condorcet ou um modelo universal e laico de educação poderia ter 

triunfado mas, como explica Mayeur (1994), 
com a ajuda dos costumes e da hostilidade contra a co-educação, a 
segregação voltou a ser praticada [...]. Mas o ensino estatal depressa foi 
vítima da deserção dos alunos: os pais não aprovavam a doutrinação [as 
aulas de religião foram substituídas por aulas de civismo], lamentavam 
frequentemente o desaparecimento do sistema antigo, enquanto os 
professores, a quem o Estado deixava de pagar em consequência do esforço 
de guerra, desapareciam. (p. 282). 

 



116 
 

Assim, a escola universal, obrigatória e laica não foi além de projetos e de 

alguma experiência frustrada. Apesar de tantos discursos e propostas, a 

comunidade de sentido estava longe de aceitar o que fosse contra estados de 

espírito e hábitos tão firmemente arraigados. As meninas deviam continuar em casa, 

junto às mães, com quem aprendiam os ensinamentos religiosos básicos. Embora 

se aceitasse a escolarização das meninas, estas deviam ter um currículo diferente 

daquele dado aos meninos, já que não se pretendia favorecer a sua inserção no 

mundo do trabalho. 

Aos poucos, os religiosos regressaram à França e retomaram suas atividades 

de ensino, primeiro clandestinamente e, logo depois, abertamente. Mas nem tudo 

voltou a ser como antes. 

A partir das primeiras décadas do século XIX, segundo Giorgio (1994), muitos 

autores católicos perceberam um espaço possível para retomar uma tendência 

histórica particular do Cristianismo para guiar as características sentimentais da 

feminilidade, agora libertas de uma marca ou estigma que vinha de Eva, a pecadora. 
Libertado do vínculo de dependência entre estrutura fisiológica e substância 
psicológica, este modelo ideal da feminilidade difunde-se em toda a Europa 
pós-revolucionária. A alma feminina, diferente e complementar da masculina, 
torna-se para a Igreja da Restauração uma reserva de recursos civilizadores 
e de possibilidades de conversão. Do mesmo modo, a alma feminina  é 
necessária à realização plena da humanidade, quer para o idealismo clássico, 
quer para o romantismo, com o seu ideal da complementaridade harmônica 
do amor. (GIORGIO, 1994, p. 200) 

 

 E a mulher que, na divisão de qualidades e de funções, parecia ter recebido 

apenas ternura e paciência, “demonstrou frequentemente o mais ativo zelo, o mais 

intrépido devotamento, o mais extraordinário sangue frio”, o que demonstra 

supremacia da mulher sobre o homem, reconhece um jornal católico de 1820, na 

Itália. Aos olhos dos católicos, a dialética entre a força e a fragilidade femininas, 

revelada pela Revolução, é um dos poucos méritos desse acontecimento.  

Desse modo, é a Igreja que formaliza um contrapoder feminino que utiliza recursos 

sentimentais como corretivo moral no confronto com os homens, fundindo virtudes 

inatas do comportamento aristocrático com as virtudes do bom cristão. Daí surge a 

“tradição civilizadora hegemônica”, difundido através da publicação de dezenas de 

manuais de conduta que toda mulher devia seguir.  
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 O progresso do sentimentalismo religioso tem uma relação muito direta e 

próxima com o sentimentalismo familiar, já que o modelo feminino católico é o da 

esposa e da mãe, a quem a Igreja pede submissão e espírito de abnegação. 

Em meados do século, no entanto, nos conta Michela de Giorgio (1994), uma 

representante do feminismo italiano, Anna Maria Mozzoni, inspirada nas qualidades 

que notabilizaram algumas mulheres (a coragem nobre de Maria Antonieta, a 

valentia da duquesa de Angoulême, a energia de Marie-Caroline de Berry), 

estabeleceu os pilares que deram sustentação à afirmação da superioridade de 

caráter das mulheres. Aliada ao padre Ventura (autor de A mulher católica, obra de 

referência da edificação moral do sexo feminino), trabalhou para a nobilitação das 

mulheres, reconstruindo uma genealogia vigorosa sustentada pelas virtudes morais 

da mulher. Diziam: “Não é necessário, hoje em dia, enaltecer a mulher apenas aos 

olhos dos homens, mas é preciso fazê-lo igualmente aos seus próprios olhos” 

(GIORGIO, 1994, p. 199). Com os debates suscitados a respeito da educação 

feminina, a nova mãe desenvolve e fortalece as virtudes sociais e individuais que 

são acolhidas pelo novo modelo de mãe educadora. A fragilidade e a sensibilidade 

das mulheres não eram mais considerados aspectos negativos da relação entre 

físico e moral, mas aspectos positivos do gênero.  Mesmo assim, a alfabetização e, 

principalmente, a escolarização foi realizada de formas diferentes para meninos e 

meninas e, especialmente nas camadas mais baixas da população, vista como 

esperança num futuro melhor. 

O grande fervor que animou os representantes da Igreja com a Contra-

Reforma teve um impacto sobre as instituições femininas e sobre a escolarização 

das meninas, como já foi visto, a partir dos séculos XVII e XVIII. Vimos também que 

“os homens da Revolução” acreditavam nos poderes da educação, tratando de 

completar o vazio entre o estado político (radicalmente novo, criado por leis novas e 

pela Constituição) e o estado moral (herança do Ancien Régime). Queria se formar o 

homem regenerado. Para isso, educação e virtude foram apresentados como mais 

importantes e necessárias que a instrução e as “Luzes”. É por isso que a educação 

republicana teve forte marca revolucionária, embora, de certa forma, reproduzisse as 

mesmas formas pedagógicas religiosas tradicionalmente conhecidas: o catecismo 

revolucionário, vida de heróis apresentados como exemplos e modelos de civismo. 

De modo semelhante à prática da Igreja, a missão primordial da escola estatal 

deveria ser a formação de “bons crentes”, praticantes fiéis (que dariam bons 
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revolucionários), inculcando nos alunos os novos valores democráticos de acordo 

com o programa de moral e civismo. Mas as meninas poderiam ser incluídas nesse 

programa? A dúvida era resultado da discussão a respeito da “cidadania das 

mulheres”. Seriam elas indivíduos como os homens? Teriam os mesmos direitos? 

Poderiam elas participar da vida pública? 

Muitos republicanos, como Talleyrand e Mirabeau afastaram deliberadamente 

as mulheres da vida política, pública e as confinaram no espaço doméstico, privado, 

limitando sua educação escolar.  Consideraram legítima a exclusão das mulheres de 

todo o direito político, com base no que acreditavam ser uma “lei natural”: em toda 

mulher existe uma mãe em potencial. Assim se expressou  Mirabeau em seu 1º 

Discurso em 1790: 
A constituição delicada das mulheres, perfeitamente apropriada à sua 
destinação principal de perpetuar a espécie, de velar com solicitude nos 
primeiros tempos perigosos dos primeiros anos [...]; sua constituição as limita 
aos trabalhos em casa, ao sedentarismo que esses trabalhos exigem. Levar 
as mulheres ao meio dos homens e seu trabalho é fazer com que eles 
percam todo o seu império. Sem dúvida, a mulher deve reinar no interior de 
sua casa, que deve fazer sua felicidade e sua glória. Em qualquer outro lugar 
ela estaria deslocada. (Apud LELIÈVRE, F.; LELIÈVRE, C., 1991, p. 36, 
tradução nossa). 

 

Convém às mulheres, portanto, uma educação que lhes permita serem 

educadoras de crianças. Interessa, então, aos Republicanos, educar tais 

educadoras de acordo com a moral e costumes que deverão ensinar às crianças: o 

amor à Pátria e ao trabalho, a honra, a bravura, o ódio aos tiranos. Sem esquecer, 

evidentemente, do aprendizado das tarefas domésticas especificamente destinadas 

às mulheres: em vez das aulas de matemática, geografia ou ciências, todas as 

atividades feitas com agulhas, tais como costura, bordado e tapeçaria, além de 

padaria, pastelaria, doçaria, importantes para o bom andamento de uma casa. Isso 

asseguraria a felicidade comum dos dois sexos.  

Dentre os nomes conhecidos da Revolução Francesa, só Condorcet se 

pronunciou a favor de uma instrução idêntica para meninos e meninas. Inicia as 

Cinco memórias sobre a Instrução Pública (1791) afirmando que “a sociedade deve 

ao povo uma instrução pública”, como forma de tornar real a igualdade de direitos 

entre homens e mulheres, pois a desigualdade de instrução leva à dependência e é 

uma das principais fontes de tirania. Logo na Primeira Memória exalta a importância 

da instrução pública para acelerar o progresso, para aperfeiçoar a espécie humana e 
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para o pleno desenvolvimento das diferentes profissões e que “deve ser a mesma 

para as mulheres e os homens” (2008, p.57).  

Uma constituição que estabelece a igualdade política jamais será duradoura 

se suas instituições atuam favorecendo os preconceitos e a desigualdade, explica 

Condorcet. Nada seria mais contrário à pureza e à felicidade dos costumes 

domésticos. Longe de ser perigosa, a instrução comum é útil aos costumes, pois 

protege contra as diferentes espécies de corrupção, cuja principal causa é a 

separação dos sexos. Seria perigoso conservar o espírito de desigualdade nas 

mulheres, porque isso impediria de destruir esse espírito nos homens. O perigo seria 

bem maior. Portanto, a igualdade é, em toda a parte, e sobretudo na família, o 

primeiro elemento da felicidade. 

E Condorcet vai mais além: “A reunião dos dois sexos numa mesma escola 

favorece a emulação, e a faz surgir sob o princípio do sentimento de benevolência, e 

não de sentimentos pessoais, como ocorre com a disputa nos colégios” (p. 64). Para 

ele, a vida humana não é uma luta na qual os rivais disputam prêmios, mas “uma 

viagem que irmãos fazem em comum e na qual cada um, empregando suas forças 

para o bem de todos, é recompensado pela doçura da benevolência recíproca, pelo 

prazer ligado ao sentimento de ter merecido o reconhecimento ou a estima” (p. 65). 

Tudo isso explica os motivos pelos quais as meninas não devem ser excluídas da 

instrução semelhante à dada aos meninos. Por que as ciências, por exemplo, seriam 

proibidas às mulheres? Talvez elas sejam mais apropriadas para o progresso das 

ciências e para o crescimento das luzes “ocupando-se das observações que pedem 

uma exatidão minuciosa, uma grande paciência e uma vida regrada” (p.58). Pelos 

mesmos motivos elas escreveriam livros escolares com mais método e clareza, mais 

dispostas que são, por sua “amável flexibilidade, a compreender o espírito das 

crianças, que elas observam desde o nascimento e cujo desenvolvimento seguiram 

com terno interesse” (Idem). 

Para completar o “conjunto” (educação universal, leiga, pública, gratuita, igual 

para ambos os sexos), lança a ideia da docência para a mulher, uma vez que  

 
as mulheres são encarregadas do ensino, na Itália, nas universidades mais 
célebres, com sucesso [...] e cumprem com glória suas funções de 
professoras nas ciências mais elevadas, sem que tenha resultado disso 
nenhum prejuízo, nem o menor inconveniente, nem a menor reclamação ou 
zombaria” (CONDORCET, 2008, p. 61).    
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Já foi visto que as propostas de Condorcet foram adiadas, na França. A 

questão da escolarização da mulher foi discutida, esmiuçada, considerada em 

projetos de lei, mas haveria necessidade de mais tempo para que a ideia fosse 

praticável. Outros países europeus tomaram a dianteira.  

Segundo Hoock-Demarle53 (1991), no período entre 1780 e 1880, um ensino 

primário e secundário para as meninas foi implantado nos principais países da 

Europa. O domínio da leitura e da escrita foi um primeiro passo relativamente rápido 

e os dados estatísticos mostram que a participação feminina no processo de 

alfabetização não parou de crescer. Na Alemanha, como resultado da 

obrigatoriedade de escolarização por força de lei, em certas regiões do norte, essa 

taxa ultrapassou os 85% já em fins do século XVII. Mas a simples taxa de 

escolarização principalmente elementar, mede, no máximo, o domínio das primeiras 

letras e não a educação mais ampla ou a igualdade de conteúdos dados a meninos 

e meninas. As escolas superiores para moças (liceus de ensino secundário) só 

aparecem em cidades alemãs (Prússia e Berlim) no final do século XIX, em 1872. O 

diploma do Liceu e a entrada na universidade só serão possíveis na vida das 

mulheres alemãs depois de 190054.  

Como a questão continuava polêmica, os que não aceitavam uma educação 

igual para os dois sexos, trataram de mostrar as “clamorosas contradições da lei”: 

se, por um lado, a alfabetização obrigatória está ao alcance de todas as meninas: 

ler, escrever ou, em menor medida, fazer contas são perfeitamente acessíveis a 

todas as jovens das cidades e dos campos, por outro lado,  
a hipocrisia  própria do século XIX consiste em tornar inacessível à grande 
maioria da população feminina o acesso ao estádio superior dos 
conhecimentos. [...] Todos os projetos que defendem uma educação igual 
para todos chocam com uma oposição que não esconde a sua hostilidade.[...] 
Optar por uma educação igualitária corresponde a minar os fundamentos da 
sociedade.” (HOOCK-DEMARLE, 1991, p. 176).  
 

Sociedade essa que aceita como fato inegável e indiscutível os “fundamentos da 

diferença natural” entre homens e mulheres. 

Diante de tal situação, as mulheres compreenderam que a verdadeira 

aprendizagem aconteceria por “vias paralelas”, sozinhas, como autodidatas, à 
                                                 
53 Ler e escrever na Alemanha. In: DUBY, Georges; PERROT, Michelle (Dir.). História das Mulheres 

no Ocidente. v.4: O século XIX. Porto: Afrontamento, 1994. p. 171 – 197. 
 
54 Na França, o chamado ‘primário superior feminino’ se desenvolveu antes do masculino, embora em 

nível mais baixo. O secundário feminino só foi instaurado pela Lei Camille Sée, em dezembro de 
1880, com a participação ativa de Jules Ferry. 
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margem da escola institucionalizada. Ao lado das escolas públicas e privadas, 

principalmente ao lado dos conventos que acolhem as moças para educar, explica 

Hoock-Demarle (p.177), “a verdadeira educação, aquela que desperta a 

personalidade e suscita as questões, faz-se entre as quatro paredes domésticas”. 

Paradoxalmente, é exatamente no espaço privado em que são confinadas pelos 

homens, onde, acreditam eles, elas “estão protegidas do saber excessivo”, que elas 

lêem e relêem, inicialmente a Bíblia, e depois os livros que lhes caem nas mãos. 

Através deles, se informam, pensam, refletem, tomam posições, mesmo sabendo 

que “a mulher sábia inspira medo”. E as revistas previnem o público feminino contra 

qualquer erudição “contrária ao bom senso”. O saber demasiado numa mulher, 

alertam, representa um perigo, pois pode conduzir a neuroses e ao celibato forçado. 

E concluem: essa mulher “é ridícula, um espantalho que provoca arrepios de febre” 

(Idem, p. 179). 

Evidentemente, as principais interessadas não concordam com isso e, 

fazendo uso muito pessoal da ‘liberté’, deixam de lado os textos religiosos, se 

entregam à “fúria de ler”, ultrapassando as aprendizagens adquiridas nas escolas ou 

nos conventos. Elas leem, buscando “suplemento para a alma”, para se cultivar e 

refletir de maneira autônoma sobre o conteúdo das leituras, sem dar muita 

importância à ideia que se difundia a respeito da jovem que se entrega à leitura de 

romances e poesias: “renega a sua inocência original e fabrica para si mesma um 

paraíso artificial” (p.180). O livro é, então, visto por alguns (homens) como 

instrumento de evasão, fuga de um cotidiano enfadonho, infeliz, contribuindo para o 

fim da tranqüilidade doméstica. Vêem na leitura um perigo para a sociedade, uma 

vez que a mulher leitora “não cumpre nem com o seu ofício de esposa e de mãe, 

nem a sua missão de mulher, que é velar pela ordem íntima da família e do lar” 

(Idem). 

Analisando a questão, Hoock-Demarle (1991) aponta dois elementos que 

intervêm na mudança que afeta a leitura das mulheres: curiosidade enciclopédica 

por tudo o que é atual (acontecimentos, ciências, inovações, invenções) e o 

sentimento de participação em um processo histórico. Percebendo-se sozinhas 

perante novas responsabilidades familiares, econômicas e pedagógicas, para as 

quais não tinham sido preparadas, tornam-se ávidas por informações que possam 

auxiliá-las nessas funções, o que provoca uma verdadeira revolução cultural.  A 

leitura, então, não é uma “fuga”, mas “tomada de consciência da existência de um 
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mundo europeu de mulheres confrontadas com os mesmos problemas” (p. 183). A 

literatura rompe fronteiras e, com a leitura, surge uma solidariedade feminina que 

atinge mulheres de todas as classes sociais e de todas as gerações, iniciando 

reflexões acerca de vivências e experiências pessoais. São dados, assim, os 

primeiros passos para a docência feminina, imaginável e possível, talvez, porque a 

sociedade já via com outros olhos o trabalho da mulher. 

ENQUANTO ISSO, NO BRASIL. 

No Brasil, a historiografia vem demonstrando que não é possível estabelecer 

um estereótipo comum de mulher para todo o país e todos os períodos. Na família 

patriarcal, por exemplo, “o pater famílias autoritário, dominava tudo: a economia, a 

sociedade, a política, os parentes e agregados, os filhos e a esposa submissa” 

(ROCHA-COUTINHO, 1994, p.67). No entanto, essa submissão não significou a 

anulação do poder e da influência da mulher, muitas vezes de forma indireta, por 

trás dos bastidores. Mesmo confinada em casa, dedicada à família, frequentemente 

intervinha na administração da propriedade ou até mesmo na política partidária da 

família, principalmente se se via sozinha, por afastamento ou morte do marido.    

A educação e o comportamento das mulheres, desde o período colonial, 

variava de acordo com a classe social a que pertenciam. Mas, de modo geral, 

conforme nos diz Ribeiro (2000, p. 79), “tanto as mulheres brancas, ricas ou 

empobrecidas, como as negras escravas e as indígenas não tinham acesso à arte 

de ler e escrever”. As de classe inferior desempenhavam toda sorte de trabalho 

pesado (inclusive agricultura e mineração) aprendido de forma assistemática, no 

convívio com os mais velhos e experientes. As de classe superior aprendiam os 

afazeres domésticos e as regras de boas maneiras. As que insistiam em aprender o 

abecedário para que pudessem fazer as orações “pelo livrinho, como as mulheres 

instruídas de Portugal”, dizia-se que, aqui no Brasil, lhes bastava aprender o 

“abecedário moral” de Gonçalo F. Trancoso, publicado em 1585: 
A = amiga da sua casa      M = mansa 
B = benquista da vizinhança     N = nobre 
C = caridosa para com os pobres    O = onesta 
D = devota da Virgem      P = prudente 
E = entendida no seu ofício     Q = quieta 
F = firme na fé                                                           R = regrada 
G = guardadeira de sua fazenda    S = sezuda 
H = humilde       T = trabalhadeira 
I = inimiga do mexerico      U = unida à família, útil ao marido 
J = jeitosa (habilidosa)      V = virtuosa 
L = leal        X = xã (simples) 
       Z = zelosa da honra 
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Podemos perceber que é através da religião que se vai edificando regras e 

valores, “ditando hábitos e costumes, normatizando corpos e esculpindo mentes, 

organizando, assim, uma escala axiológica que regra comportamentos e modela 

uma teia inconsútil nas relações entre homens e mulheres” (ALMEIDA, 2007, p.15). 

A religião exerceu grande influência no cotidiano e contribuiu para manter e 

reproduzir não apenas a subordinação da mulher, a dominação masculina, mas a 

própria estrutura da sociedade de classes em seus diferentes momentos históricos. 

Como bem descreve Almeida (2007), a mulher deveria ter como modelo a 

Virgem Maria e não podia esquecer que estava indelevelmente marcada com a 

mancha do pecado original. Por isso deveria se vigiada pelos homens da família: 

pai, irmãos, marido, indiferentes quanto às consequências: cerceamento da 

liberdade, privação do livre arbítrio ou sufocação da sua individualidade. “O 

casamento e a maternidade eram a salvação feminina. Honesta era a esposa-mãe 

de família; desonrada era a mulher transgressora que desse livre curso à 

sexualidade ou tivesse comportamentos em desacordo com a moral cristã” (Idem, p. 

66).   

Pelo exposto, percebe-se que eram múltiplas as formas de educação da 

mulher, variando de acordo com os discursos hegemônicos. Com base num discurso 

“conservador”, ela deveria ser “mais educada do que instruída”, recebendo uma 

educação predominantemente moral, já que seu destino como esposa e mãe 

deveria ser o de “pilar de sustentação do lar”, educadora dos próprios filhos. A  

primeira Lei de Instrução Pública do Brasil, de 1827, deixava claro essa concepção: 
As mulheres carecem tanto mais de instrução, porquanto são elas que dão a 
primeira educação aos seus filhos. São elas que fazem os homens bons e 
maus; são as origens das grandes desordens, como dos grandes bens; os 
homens moldam a sua conduta aos sentimentos delas. 

 
Apesar da simultânea divulgação da “inferioridade orgânica da mulher”, se 

começou a aceitar a educação escolarizada das meninas, para aprimorar seu 

caráter e evitar que ultrapassassem os limites impostos pela sociedade. As famílias 

mais abastadas contratavam preceptoras, professoras particulares vindas da Europa 

que deveriam prepará-las para o casamento e ensinar, além da leitura e escrita, 

boas maneiras, prendas domésticas, música (geralmente piano) e francês. 

Um outro discurso de caráter liberal toma corpo na segunda metade do século 

XIX, mais precisamente a partir dos anos 1870, associando modernidade, progresso 
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e educação da mulher, recebendo apoio da imprensa, que passa a veicular notícias 

de outras partes do mundo, principalmente França, Bélgica, EEUU, sobre a nova 

visão que se observava nesses países, com relação à atuação da mulher em papéis 

antes exercidos por homens e as novas exigências para a educação feminina. 

Podemos citar como exemplo, a notícia veiculada no Diário de Pernambuco, na 

secção de variedades, sob o título:  

 
                                       Emancipação das mulheres 

   Conta o correspondente de um jornal inglês, de Philadelphia, o seguinte: 
   O 85º regimento [...] elegeu a Srª. Jennie C.Claffin seu coronel. [...] O capitão 
   mais velho não gostou, havendo muita desordem e confusão mas a Sra 
   aceitou o cargo e tenciona apparecer em parada à testa do seu regimento, 
   trajando o uniforme da corporação. (Diário de Pernambuco, 28 jul. 1872, p. 8)  
 

 
E mais um exemplo de que a comunidade de sentido começava a se formar 

com relação à educação feminina, uma vez que a instrução da mulher era 

incentivada: 
    Progresso da instrucção 
Mais uma util instrucção, na provincia do Brabante, recentemente creada, e 
generosamente dotada. Tem por objecto promover a istrucção e a educação 
das mulheres, concedendo premios aos mestres e mestras das escolas 
ruraes que maior numero de alumnas habilitarem, premiando as alumnas das 
mesmas escolas que mais se distinguissem pela sua applicação e 
approveitamento, e votando subsídios ás pessoas que promoverem, nas 
diversas circumscripções o ensino do desenho, da costura etc., ou por outra 
maneira facilitarem a instrucção  das mulheres. [...] (Diário de Pernambuco, 
29 ago. 1872, p.8). 

 
  O artigo, relativamente longo, chama a atenção dos homens que não 

permitem que suas filhas e esposas se instruam e cita ainda o exemplo de Bruxelas, 

onde “a maioria das mulheres já é instruída e é uma cidade com alto grao de 

progresso.”  

      Considerada agente natural como mãe, explica Almeida Oliveira (1874, p. 447), 

seria crueldade condená-la a ver seu filho “crescer na ignorância sem ter meio de 

libertal-o dessa escravidão”.  Por isso, inicialmente, se reconhecia a necessidade de 

instruir a mulher para que cada casa pudesse ser uma escola e para auxiliar o 

professor na sua tarefa, principalmente no que se refere à educação moral. “O 

melhor ensino da moral é a practica da virtude; e a virtude deve ser ensinada antes 

pelo habito que pelo raciocínio.[...] e cabe à mãe compartir com o professor o 

cuidado da educação moral do menino” (Idem, p. 446). Assim, para garantir a 

educação moral, ambos deveriam dar: 
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o exemplo de sua vida, a sua attitude no meio dos trabalhos, a reserva, a 
bondade, a firmeza da sua palavra, a narração de bons exemplos, a escolha 
dos assumptos de conversação, a dos livros que lê, as anedoctas que conta, 
os conselhos, que cada occasião pode sugerir. (Idem)  
 

A partir dessa compreensão, ficaram incorporados aos “deveres de uma boa 

mãe”, além de manter os filhos asseados: empregar toda a vigilância para que os 

filhos não faltem à escola e sejam pontuais;  estimulá-los a estudarem, prezarem os 

estudos;  serem obedientes, amáveis,  dóceis e de boa conduta. Quando a mãe de 

família não é instruída ou esquece esses deveres, explica Almeida Oliveira, por mais 

bem organizada que seja a escola, por melhor que seja o professor, os resultados 

não são bons. Se a mãe não está atenta à frequência e pontualidade, a escola 

acabará deserta, pois mais da metade dos matriculados a abandonam. O mesmo 

acontece se os alunos não estudam em casa ou se não se comportam 

adequadamente. O professor pode perder a paciência com eles, repreendê-los ou 

mesmo castigá-los frequentemente, que ambos viverão irritados e constrangidos, o 

que impedirá o bom andamentos dos trabalhos na escola. 

Para cumprir os “deveres de uma boa mãe”, na visão de Almeida Oliveira, em 

1874, a mulher brasileira, de modo geral, não está preparada, não tem condição de 

compreender e desempenhar sua missão. E justifica: a educação dos homens é 

incompleta, o que permite perceber quão deficiente é a educação da mulher.  
Se é pobre, cresce na ignorância, ou é recebida n’algum asylo ou 
recolhimento, e ahi confiada aos cuidados de senhoras incapazes de a 
educarem.[...] Tão dignas senhoras mal sabem ler, escrever e contar. 
Algumas, a pretexto de formar o espíritos das meninas na moral e seu corpo 
no trabalho, as trazem quase sempre reclusas ou de tal sorte separadas do 
mundo, que delle não têm nenhuma ideia. Donde resulta que, quando voltam 
ao mundo, ignorantes, [...] facilmente se deixam corromper. (p.454). 

 

Referindo-se às dignas senhoras, “celibatárias ou viúvas gastas pela inércia, 

pela superstição e pelo fanatismo”,  A. Oliveira as considera impróprias para ensinar 

os verdadeiros deveres da vida conjugal e social, uma vez que são desprovidas de 

instrução e de experiência. As poucas lições de moral que dão, são comumente 

desfiguradas pelos “desvarios da superstição” enchendo o espírito das educandas 

de terrores, pânicos ou de escrúpulos excessivos e totalmente distantes dos 

interesses da sociedade. A habilitação que as meninas recebem para o trabalho é 

quase sempre muito vulgar e tão rotineiro, sem proveito, em desacordo com as 

inovações e o progresso alcançado nos dias atuais. Saem do recolhimento sem 
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condições de exercer “trabalho profícuo e conseguir os meios da sua subsistência”. 

(Idem, p. 455). 

O citado autor não considera muito diferente a educação da mulher rica ou 

abastada: “leitura, escrita, contabilidade, alguns trabalhos de agulha, música, dansa 

e canto, são ordinariamente toda a sciencia que coroa o escasso ensino que a 

escola lhe dá”.  E isso não é suficiente para  “dispol-a para a nobre e elevada missão 

que a espera na sociedade” (Idem). 

Mesmo reconhecendo os avanços com relação à criação de pouquíssimas 

escolas para meninas, A. Oliveira não poupa críticas a essa educação, com o 

objetivo de “contribuir com os interesses da sociedade”. Diz ele: “conversai com as 

moças que passam por mais bem educadas. Tractais de assumptos sérios? Ellas 

não vos accompanharão. O maior esforço que fizerdes será inútil para entretel-as.” 

(p.456). E mesmo a considerada boa mãe, só tem condição de falar às filhas de 

enfeites, moda, bailes, reuniões, espetáculos, divertimentos, ostentações e 

grandezas ou intriguinhas.  “A sua bondade é negativa, ou consiste em não fazer o 

mal, quando devia ser positiva, ou consistir em fazer o bem. [...] Essa moral tão fraca 

e vulgar é insufficiente para formar corações na virtude [...] e a intelligencia tem se 

afundado em prejuizos, erros e vícios de toda sorte” (Idem).  

E, da mesma forma que muitos periódicos em todo o país, apela para a 

compreensão e sentimento dos pais, dos esposos e dos dirigentes para darem a sua 

contribuição e permitirem que as filhas e esposas possam se preparar para a sua 

verdadeira missão através da instrução e da educação: 
Pais negligentes e ignorantes, sem ideias e sem vistas, quase tanto como o 
Estado sois vós a causa da condenação das mulheres à sorte cruel. Como o 
Estado não tem mandado, vós vos tendes esquecido de fazer instruir esses 
entes tão sensíveis.[...] Por que assim procedeis? Acaso receais que os 
ornamentos do espírito conspirem contra as graças do corpo? [...] Não temais 
cultivar o espírito desse sexo feito para espalhar o conforto e a doçura. Os 
conhecimentos úteis nunca prejudicarão as suas graças. (p. 460). 
 

Com o poder de usar sua própria voz, assim se expressam Josepha A. 

Felisbella de Oliveira e Maria A. Generosa Estrella, no jornal A Mulher fundado por 

elas: 
[...]Causa espanto e horror que homens formados em medicina e outras 
sciencias cerrem as pálpebras à luz da civilização moderna, considerando a 
mulher um autômato incapaz de pensar, crear e decidir. Pobre mulher victima 
da iracundia dos homens que a querem conduzir ao abysmo eterno da 
ignorância e estupidez! Por maior esforço que façam os homens para 
conduzir a mulher para  a inferioridade intelectual, os factos já consummados 
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a conduzirão para o Templo das Sciencias, do heroísmo, cingindo-lhe afronte 
a auréola da igualdade intelectual ao homem (n. 7, 16 fev. 1883, p.2). 
 
 

E todo o periódico está repleto de exemplos de mulheres que provaram sua 

inteligência, se emanciparam, tornando-se vitoriosas nas profissões que escolheram. 

E exortam: “Avante brasileiras! [...] nós podemos competir com os homens em 

igualdade de condições! Quebrem as cadeias que vos prendem os fracos pulsos! O 

vosso triunfo não está longe!” (Idem) 

Conhecendo bem a situação em que se acha o país, para A. Oliveira a 

educação da mulher é apenas uma das dificuldades a se vencer. No entanto, há 

esperanças, começando exatamente com ela: se pode unir esforços no sentido de 

melhorá-la para fazer de cada mulher uma verdadeira mãe de família, isto é, que 

saiba tornar sua casa uma escola, na qual ela seja a professora, que saiba inspirar 

bem os seus filhos para que, em cada fase do seu aperfeiçoamento,  ela seja a 

precursora dos nossos progressos. 
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 5.3 – A   mulher docente 

  

  

Como já foi mencionado, a implantação do ensino primário e secundário para 

meninas ocorreu nos principais países da Europa em apenas um século, entre 1780 

e 1880, o que é um feito extraordinário, considerando toda a trajetória de 

esclarecimentos, reivindicações e lutas, ao longo dos séculos, para que a mulher se 

tornasse visível e participante. Ler e escrever  também tornaram-se instrumentos de 

integração das mulheres no mundo moderno: saber ler significava possuir certa 

organização social da leitura e saber escrever, uma relação privilegiada com o 

público. 

Se a mulher domina ambas, lê e escreve, possui formas de sociabilidade que lhe 

permitem reflexões a respeito de si mesma, sobre seu modo específico de perceber 

o mundo, o seu espaço, o tempo e, se consegue  publicar, expressa e comunica aos 

outros seus dilemas, preocupações, angústias, pensamentos e mesmo soluções 

encontradas. 

Enquanto a escola não é institucionalizada, a mulher que lê e escreve se vê 

investida da sagrada tarefa de educar seus filhos e inicia-os no mundo letrado. 

Dedica-se a essa tarefa, em casa, entre os afazeres domésticos, com um empenho 

proporcional à valorização da criança. Nos meios burgueses, a mãe desempenha o 

papel de preceptora. Nas famílias operárias, é mestre de aprendizagem ou chefe de 

equipe. Mas somente com o surgimento dos sistemas escolares estatais é que o ato 

de ensinar na escola elementar, primária, começa a ser visto como trabalho de 

mulheres, embora ainda com amadorismo, pois considerava-se a sua vocação 

natural, sua capacidade de amar as crianças, além de suas virtudes morais.  

Embora a reivindicação dessa tarefa date do final do século XVIII, as mulheres 

só podem aceder à docência a nível primário, e na condição de não serem casadas 

nem terem a intenção de vir a casar. (HOOCK-DEMARLE, 1991, p. 176). E surge 

também a preocupação com a formação específica para o exercício de tal tarefa. 

Logo se percebeu que não bastava ser “ajudante de Deus”, ter conhecimento do 

conteúdo a ser transmitido para ser um professor. Havia necessidade de muito mais. 

Já no século XVI os jesuítas dedicavam longos anos na preparação dos seus 

professores. Comenius também preconizou a necessidade de preparação de bons 
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professores no século XVII, mas a institucionalização dos cursos de formação de 

professores para o ensino primário ocorreu na Alemanha, no início do século XIX. 

Com as transformações postas pela modernidade, aliadas à proposta 

pedagógica dos revolucionários  se percebeu  que um novo tipo de professor deveria 

existir. É Lakanal (1762 -1846) que nos informa a respeito da situação na época: 

 
Existem na França, existem na Europa, existem sobre a Terra 200 ou 300 homens (e 
necessitaríamos de muitos mais), que estejam em condições de ensinar as artes úteis 
e os conhecimentos necessários, com métodos adequados para tornar os espíritos 
mais penetrantes e mais claras as verdades: métodos que, ao ensinar uma coisa, 
ensinem a raciocinar sobre todas? Não! Por pequeno que pareça esse número de 
homens, não existem em parte alguma, sobre a Terra. É, pois, necessário formá-los... 
Ao serdes os primeiros a decretar as escolar normais haveis querido criar, com 
antecedência, um grande número de professores capazes de ser os executores de 
um plano que tem por objetivo a regeneração do entendimento humano, numa 
república de 25 milhões de homens aos quais a democracia iguala...(Apud 
LARROYO, 1974, p. 568).  

 

Assim, em 1808, foi criada em Paris uma instituição oficial com o nome de École 
Normale55, um centro pedagógico que deveria promover diretrizes para a 

disseminação de políticas e métodos educacionais que atendessem às 

necessidades do Estado na expansão do ensino público de nível elementar. 

Inicialmente sem critérios definidos para aceitação dos alunos, foi frequentada por 

pessoas de diferentes faixas etárias, de variados níveis de formação e oriundas de 

várias regiões do país. Teve curta duração, pois logo se percebeu que havia 

necessidade de selecionar os alunos. 

Apesar das dificuldades de funcionamento, as Escolas Normais logo se 

disseminaram por toda a França. Em 1832 já se contava 36 Escolas Normais, 

número que se elevou para 47, em 1833, todas para o sexo masculino.  Conforme 

explica Villela (1992, p. 22), “cada vez mais a educação passou a ser considerada 

como condição indispensável à formação dos cidadãos e dirigentes dos Estados  

Modernos”.  Acreditando-se que os professores oriundos de Escolas Normais 

podiam elevar os níveis da educação elementar, em 1833, a Lei Guizot estabeleceu 

que deveria haver uma Escola Normal em cada estado francês. Assim, em 1842 já 

havia 66 em todo o país. 

                                                 
55 O nome de Escola Normal, dado aos diversos seminários de formação docente surgidos a partir 

da iniciativa de La Salle, se deve a uma influência alemã, onde foi criado um novo sistema de 
ensino, com “normas” para a formação de professores. Foi então que as instituições francesas 
destinadas à formação de professores foram designadas com o nome de “Escolas Normais”. 
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Com duração que variava de dois a três anos, alguns requisitos foram 

estabelecidos para quem desejasse ingressar numa escola Normal: 

- ter, no mínimo, 16 anos e, no máximo, 25; 

- não sofrer de doença que impeça o exercício do magistério; 

- apresentar  atestado de boa conduta;  

- apresentar certificado de vacinação contra varíola; 

- ser aprovado em exame escrito e oral para comprovação de conhecimentos 

mínimos necessários. 

 
 A história da Escola Normal, portanto, está associada à necessidade da 

profissionalização dos docentes num tempo de institucionalização da instrução 

pública no mundo moderno que se construía sob o signo da ordem social burguesa. 

Segundo Nóvoa (1991), se o Estado burguês criou condições para a estruturação de 

uma rede pública de ensino, também criou  condições para a “profissionalização do 

professor”, consolidando um tipo particular de funcionário público com imagem 

hibrida: um professor misto de sacerdote e apóstolo, humilde e obediente ao Estado, 

uma “espécie entre dois”, na expressão de Nóvoa. Ou seja, "não devem saber 

demais, nem de menos; não devem se misturar com o povo, nem com a burguesia; 

não devem ser pobres, nem ricos; não são (bem) funcionários públicos, nem 

profissionais liberais” (Idem). 

 Neste contexto, as Escolas Normais tornaram-se locus especializados em 

formar professores para a educação das massas e tiveram sua história perpassada 

por toda uma conjuntura sócio-política que, como se pode perceber, foi além de 

questões de cunho meramente pedagógico. 

Vista como uma instituição capaz de garantir a unidade nacional através da 

transmissão não só de um conteúdo unificado, mas também de valores culturais e 

morais que assegurariam essa unidade, a Escola Normal mantida pelo Estado foi 

reconhecida e, junto com ela, o professor. Nas palavras de Heloisa Villela (1992),  
 
formar o professor público significava, pois, capacitar o indivíduo para uma 
dupla missão: transmitir os bens culturais que garantiriam a unidade das 
nações e ao mesmo tempo facilitar o controle do Estado sobre seus cidadãos. 
Significava, finalmente, utilizando as próprias palavras de Guizot, ministro da 
França a essa época, formar “sacerdotes laicos” do Estado burguês. (p.23) 
 

 Por isso, a proliferação das Escolas Normais esteve associado à crença de que, 

num período de grandes tensões (de formação dos Estados Nacionais), a educação 
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traria estabilidade social, o que repercutiu diretamente  na formação do professor 

que deveria ser, antes de tudo, um educador da moralidade. E é nesse momento 

que a mulher é identificada como agente disseminador de um comportamento 

moralizante, desde o lar, o que possibilitou a aprovação, na França, de cinco 

Escolas Normais femininas, em 1842.  

 

Assim, ao longo de todo o século XIX, em vários países da Europa foram criadas 

instituições para a formação de professores primários, com o nome de Escola 

Normal.  

Como os países europeus, principalmente a França, eram as fontes de 

civilização do Brasil, também  aqui foi adotado o mesmo modelo de Escola Normal. 

 Enfrentando toda sorte de dificuldades e sem ter acesso a muitos dos estudos 

realizados (principalmente teses e dissertações), Tanuri (2000) apresenta uma 

síntese da evolução do ensino normal no Brasil, na “perspectiva da ação do Estado 

e da política educacional por ele desenvolvida”. 

 Inspirada no ideário da Revolução Francesa, a criação das primeiras Escolas 

Normais está ligada à institucionalização da instrução pública, no mundo moderno 

ocidental, o que significa implementação das idéias liberais de secularização e 

extensão do ensino primário a todas as camadas da população.  

 Antes mesmo que fossem fundadas as primeiras instituições destinadas a 

formar professores, refere Tanuri, já havia, em Portugal, a preocupação de 

selecioná-los. 
  

Iniciativas pertinentes à seleção não somente antecedem as de formação, mas 
permanecem concomitantemente com estas, uma vez que, criadas as escolas 
normais, estas seriam por muito tempo insuficientes, quer numericamente, quer pela 
incapacidade de atrair candidatos, para preparar o pessoal docente das escolas 
primárias. E mencione-se o Alvará de 6.11.1772, que regulamenta os exames a que 
deviam ser submetidos os professores do ensino elementar, em Portugal e nos 
domínios (TANURI, 2000, p. 62).    

 
 No Brasil, seria difícil a aplicação do Alvará devido à escassez de pessoal 

habilitado e disposto a exercer o magistério, devido à má ou nenhuma remuneração 

(o subsídio literário era insuficiente para o pagamento dos professores ou, o que era 

mais comum, não era cobrado), além do estado deplorável das poucas escolas 

existentes.  

Com o objetivo de suprir a escassez ou falta de professores, foi instalado, a 

partir de 1820, o método lancasteriano, também chamado de ensino mútuo. Foi a 
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primeira forma de preparação de professores, exclusivamente prática, sem qualquer 

base teórica.  

 Após a Proclamação da Independência, só com a Lei geral de 15.10.1927 é 

que se determinou a criação de “escolas de primeiras letras em todas as cidades, 

vilas e lugares mais populosos do Império” além de estabelecer seleção para 

mestres e mestras. Pouco ou nada resultou em decorrência dessa Lei. 

 
 Com a Reforma Constitucional de 12.8.1834, com base num movimento 

descentralista, foram criadas Assembléias Legislativas Provinciais que deveriam, 

dentre outras atribuições, “legislar sobre a instrução pública e criar estabelecimentos 

próprios para promovê-la” (Artigo 10, item 2), exceto escolas superiores. Coube, 

assim, às iniciativas provinciais, a criação de Escolas Normais. O lógico foi 

transplantar o modelo europeu, especialmente o modelo francês, embora a 

historiografia recente venha descobrindo que essas iniciativas refletiam as 

contradições internas da sociedade e que havia uma preocupação de articulação 

com o contexto nacional. 

No Brasil, a mulher começa a se destacar a partir de um contexto histórico, social 

e modernizador. Segundo Vilella (2000, p.100), o surgimento dos sistemas estatais 

de ensino tem no seu bojo um início do processo de profissionalização docente. 
(....)Desde o século XVI, os  contornos da profissão vinham se definindo 
nas sociedades ocidentais. No decorrer dos três séculos da época 
moderna, a função docente, de início não especializada e exercida como  
ocupação secundária, vai mudar radicalmente. (...) Assim, podemos 
perceber a manutenção das formas e dos modelos escolares elaborados 
sob a tutela da igreja, aos quais se justapõe um novo ‘corpo de docentes’, 
recrutados e vigiados  pelas instâncias emanadas do poder estatal. 

 

Diante desse quadro, em relação à educação, a primeira Constituição de 

1824 no Brasil imperial, não apresentou grandes referências ou aportes para o 

fortalecimento de sua importância para a sociedade. Com a Lei Geral do Ensino, de 

15 de outubro de 1827, no entanto, se efetiva a intervenção Estatal na organização 

docente e nessa conjuntura destacamos uma primeira ideia de inserção da mulher 

na condição de formadora, professora na sociedade de então. Esta lei sistematiza e 

oficializa a entrada da mulher na sociedade brasileira, ocupando inicialmente o lugar 

de estudante e depois de docente, como versam os Artigos56 11, 12 e 13 desta lei 

                                                 
56 Art. 11. Haverão escolas de meninas nas cidades e villas mais populosos, em que os presidentes 

em Conselho, julgarem necessário este estabelecimento. 
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que tratam especificamente do currículo diferenciado para meninas, o salário em 

igualdade com os professores (homens) e necessidade de criação de escolas  para 

as meninas em vilas e lugares mais populosos. Mas nada sai do papel. 

Ainda segundo Villela (2000), as primeiras iniciativas só vão acontecer  com o 

Ato Adicional de 1834, que transfere para as províncias  a responsabilidade com o  

seu sistema de ensino primário e secundário e, desse modo, também a formação 

dos seus quadros docentes, o que já se apresentava naquela época como um 

processo de “descentralização administrativa, embora mantivesse uma forte 

centralização do poder político” (p, 101). 

Destaca-se, na conjuntura de criação das Escolas Normais, não só na lei de 

1827 como em  leis de criação de escolas normais em várias províncias, que existe 

uma supervalorização das  condições morais, que se sobrepõem às condições de 

competências e formação intelectual. O Artigo 4 da Lei de criação da Escola Normal 

de  Niterói diz textualmente: “Para ser admitido à Escola Normal: requer-se ser 

cidadão brasileiro, maior de dezoito anos, com boa morigeração; e saber ler e 

escrever” (VILLELA, 1992, p.29). 
 

É nesse contexto que a profissão docente vai se constituindo, com 

características muito voltadas para a educação  moral e religiosa. Existia uma maior  

valorização do método e menos dos conteúdos. Como vimos na lei de 1827, no 

Artigo 12 , exclui-se geometria na educação para as meninas e a aritmética limita-se 

às quatro operações e ênfase em  prendas  para a economia doméstica. 

 As primeiras Escolas Normais foram, então, criadas em várias províncias57 

sob a hegemonia do grupo conservador, como imposição do seu projeto político, e 

quase todas passaram por um processo de criação/extinção/recriação, fenômeno 

entendido por alguns como semelhante ao de “plantas exóticas que nascem e 

morrem no mesmo dia”. Mas estudos como o de Tanuri (2000), Almeida (1998, 

                                                                                                                                                         
Art. 12. As Mestras, além do declarado no art. 6º, com exclusão das noções de geometria e limitando 

a instrução da aritmética só ás suas quatro operações, ensinarão também as prendas que servem á 
economia domestica; e serão nomeados pelos Presidentes em Conselho, aquellas mulheres, que 
sendo brazileiras e de reconhecida honestidade, se mostrarem com mais conhecimentos nos 
exames feitos na forma do artigo 7º. 

Art. 13. As Mestras vencerão os mesmos ordenados e gratificações concedidas aos Mestres. ( Lei de 
15 de outubro de 1827) 

57 Rio de Janeiro e Minas Gerais, em 1835; Bahia, em 1836; São Paulo, em 1846. Segundo 
Villela(2000), criadas mas não começaram a funcionar. Minas e Bahia, por exemplo, optaram  por 
enviar dois professores para o exterior, para que se preparassem para utilizar os métodos 
simultâneo e mútuo (p. 104) 
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2000, 2006, 2007), Araújo, Freitas, Lopes (2008), apontam algumas características 

comuns dessas instituições em seu período inicial de funcionamento: organização 

didática simples, currículo rudimentar, formação pedagógica limitada a métodos de 

ensino/Pedagogia, infra-estrutura precária, frequência reduzida,  despreparo dos 

responsáveis pela direção e até mesmo “brigas” políticas entre conservadores e 

liberais. 

  Tais características são apontadas como as responsáveis pelo insucesso das 

primeiras Escolas Normais. As consequências desse insucesso se observaram na 

falta de interesse da população pela profissão, vista sem atrativos financeiros, pouco 

apreço pela função, falta de compreensão sobre a necessidade de uma formação 

específica e o próprio estado desanimador da instrução pública provincial. Lembre-

se que, de uma sociedade de economia agrária e dependente do trabalho escravo, 

não se poderia esperar que exigisse uma educação escolar mais desenvolvida. 

Assim, pode-se até compreender porque em 1867 havia apenas quatro Escolas 

Normais em funcionamento: Piauí, Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. 

 Analisando o processo de estruturação das escolas normais no Brasil, Villela 

(2000) refere que as primeiras escolas, que não previam a presença feminina, 

caracterizaram-se por um processo muito lento de formação, o que provocou críticas 

e reclamações frequentes nas assembleias provinciais, tanto por parte dos 

presidentes de províncias como pelos inspetores de instrução. Constatou-se a falta 

de interesse da população, uma vez que os salários e as condições de trabalho não 

se mostravam atraentes. Nem mesmo a oferta de bolsas de estudo conseguiram 

atrair alunos, mesmo das camadas mais pobres, para as Escolas Normais.  

 De modo geral, continua Villela, as décadas de 1850 e 1860 se mostraram 

instáveis e não foram propícias à consolidação da formação dos professores. Os 

governos provinciais oscilaram entre um discurso de valorização dessa profissão, e 

uma prática  que, na realidade, subtraía os meios para não realizá-la (Idem, p. 115). 

Na própria Assembleia, muitos deputados se manifestavam contrários “ao 

desperdício de verbas para uma instituição desnecessária.” 

 Embora se multiplicassem os discursos em prol da possibilidade de atuação 

das mulheres nas escolas elementares e algumas, como as da Bahia (1836) e de 

São Paulo (1846) já mencionassem um ‘curso feminino’ para a formação de 

mestras, não se conseguiu  implantá-lo. Como explica Villela, várias tentativas foram 
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feitas, todas mal sucedidas: “em geral, se previa a presença feminina mas se 

atrapalhavam na hora de colocar a ideia em prática” (p.121). 

 
 A partir de 1868/1870, no entanto, “transformações de ordem ideológica, 

política e cultural seriam acompanhadas de intensa movimentação de idéias com 

profundas repercussões no setor educacional, que passava a assumir uma 

importância até então não vislumbrada” (TANURI, 2000, p. 66). 

  Passou a fazer parte da comunidade de sentido, a crença de que “um país é o 

que a sua educação o faz ser”, e passou a buscar novas “luzes”, o que provocou a 

difusão do ensino, considerado, agora, como indispensável ao desenvolvimento 

social e econômico da nação. No plano ideológico, a instrução passou a ser 

valorizada e concebida como fundamental para a difusão dos princípios de Ordem e 

Civilização. Passaram a ser cogitadas teses como a obrigatoriedade da instrução 

elementar, a liberdade de ensino em todos os níveis e a cooperação do Poder 

Central na criação e manutenção do ensino primário e secundário, uma vez que as 

províncias não dispunham de recursos para isso. No contexto desse novo ideário de 

popularização do ensino é que as Escolas Normais passaram a ser exigidas e foram 

criadas/recriadas, de modo que em 15 anos, o número delas cresceu para 22, em 

1883. Uma nova perspectiva pedagógica buscou articular o discurso da 

modernização com as práticas de ordenamento (de caráter conservador): instruir 

passou a significar “moldar, conscientizar, conformar o cidadão para o exercício da 

cidadania” (VILLELA, 2000, p. 116). 

 De acordo, então, com essa perspectiva de difusão da instrução se torna mais 

forte, inicialmente, a necessidade de educar a mulher, vinculando-a não só à 

modernização da sociedade, mas também à construção da cidadania dos jovens e à 

higienização da família. Segundo relata Guacira Louro (2001), preocupados em 

afastar do conceito de trabalho toda a carga de degradação devido à escravidão e 

procurando vinculá-lo à ordem e progresso, os políticos e os dirigentes buscaram 

arregimentá-las nas camadas populares. 
Elas deveriam ser diligentes, honestas, ordeiras, asseadas; a elas caberia controlar 
seus homens e formar os novos trabalhadores do país. Àquelas que seriam as mães 
dos líderes, também se atribuía a tarefa de orientação dos filhos e filhas, a 
manutenção de um lar afastado dos distúrbios e perturbações do mundo exterior. 
(...)E a chave principal desse projeto educativo seria uma sólida formação cristã, 
(...)tendo a Virgem Maria como modelo tanto para a sagrada missão da maternidade 
quanto para a manutenção da pureza feminina. (LOURO, 2001, p. 447). 
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 De ano para ano, crescia o número de meninas nas escolas e, com a criação 

das Escolas Normais, a pretensão de formar professores e professoras reacendeu 

as esperanças de que, finalmente se pudesse atender a um esperado aumento na 

demanda escolar. No entanto, isso não aconteceu, pois, de acordo com os relatórios 

de várias províncias, as Escolas Normais recebiam e formavam mais professoras 

que professores. Conforme observa Louro (2001), essa tendência que já se percebia 

em vários países e se registrava também no Brasil, teria dado origem à feminização 

do magistério, fato que poderia ser relacionado ao processo de urbanização e de 

industrialização que ampliou as oportunidades de trabalho para os homens. 
 
A presença dos imigrantes e o crescimento dos setores  sociais médios provocaram 
uma outra expectativa em relação à escolarização. Esses fatores e ainda a ampliação 
das atividades de comércio, a maior circulação de jornais e revistas, a instituição de 
novos hábitos e comportamentos, especialmente ligados às transformações urbanas, 
estava, produzindo novos sujeitos e tudo concorria para a viabilização desse 
movimento. (LOURO, 2001, p. 450). 

 

 Para muitos autores, contudo, todo esse processo não ocorria de forma 

tranquila, sem resistências ou críticas. Mais uma vez as opiniões se dividiram. Para 

alguns, principalmente conservadores, especialmente influenciados por Tito Lívio de 

Castro58, parecia uma completa insensatez entregar às mulheres, usualmente 

despreparadas e portadoras de cérebros “pouco desenvolvidos” pelo seu desuso, a 

educação das crianças. 

 Para um outro grupo que, ao contrário, considerava a natureza feminina  

naturalmente inclinada à lida com as crianças, as mulheres eram as primeiras e 

naturais educadoras, portanto nada mais adequado do que lhes confiar a educação 

escolar dos pequenos. Se o destino primordial da mulher era a maternidade, 

completa Guacira Louro (2001), bastaria pensar que o magistério representava, de 

certa forma, a extensão da maternidade: cada aluno era visto como um filho 

espiritual. “Dessa maneira, a função feminina  poderia ser ampliada e sublimada e o 

magistério  representado como uma atividade de amor, de entrega e doação à qual 

acorreriam as jovens que tivessem vocação” (Idem, p. 451). 
                                                 
58 Autor de A mulher e a sociogenia, publicado postumamente em 1894 por ordem  do Governo da 

República, Tito Lívio de Castro (1864 – 1890) foi um dos representantes do efervescente momento 
político, científico e cultural brasileiro. Influenciado pelas teorias evolucionistas tão em voga nas 
últimas décadas do século XIX, descreveu as diferenças entre os cérebros de homens e mulheres, 
considerando o cérebro masculino superior, devido a contínuas modificações e adaptações. Na 
mulher, pelo pouco uso, o cérebro acabou se atrofiando, “tornando-a passiva, indolente e 
parasitária”. No entanto, através de uma educação adequada, diz o autor, o cérebro feminino 
também poderia evoluir. 
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 Para Jane S. Almeida (1998), no entanto, pode haver outras vertentes 

explicativas para o ingresso da mulher na escola e saída do homem, ainda não 

totalmente desvendadas.  Em “Feminização do magistério: alguns mitos e possíveis 

verdades”59 discute o conjunto complexo de fatores que contribuiu para que tal fato 

ocorresse não só no Brasil, mas também na Inglaterra, Estados Unidos e Portugal. A 

crença de que teria sido uma concessão feita às mulheres considera apenas um 

aspecto parcial do fenômeno, e levou a um equívoco, uma vez que “a inserção 

profissional das mulheres no magistério não foi aceita tranquilamente pelos homens 

que exerciam a profissão porque isso significava a perda de um espaço 

profissional”60 (p. 64). 

 As grandes mudanças modernizadoras, já referidas em capítulos anteriores, e 

que reestruturaram a sociedade, segundo Jane Almeida, podem ter contribuído para 

o processo de feminização da profissão, mas devem ser entendidas junto com as 

lutas das mulheres pelo acesso à instrução e à educação, pela oportunidade no 

campo profissional e pelo direito de exercer o magistério. 

 Com a expansão quantitativa do campo educacional, a mão-de-obra feminina 

se mostrou necessária principalmente devido a “impedimentos morais dos 

professores educarem as meninas e a recusa à co-educação dos sexos, liderada 

pelo catolicismo conservador” (Idem). Ganhou força o discurso ideológico da 

docência como missão feminina de formar as gerações futuras, pois estava aliada à 

maternidade e domesticidade. Estava justificada a saída do espaço privado do lar e 

entrada no espaço público da escola, com a aceitação e autorização social e as 

bênçãos da igreja católica.  Abria-se, assim, o caminho para a popularidade do 

magistério feminino como profissão que possibilitava, simultaneamente, o exercício 

da maternidade e do ofício. Com o tempo, porém, e apesar do discurso masculino, 

se observou que nem sempre o casamento era “a suprema aspiração feminina, 

sendo muitas vezes preterido em relação ao trabalho remunerado” (Idem, p. 72). 

 Quanto à desvalorização do magistério em razão da sua feminização, ainda 

segundo Jane S. Almeida, não se sustenta, a julgar pelos periódicos da época que, 

frequentemente, se referem à má remuneração da categoria. A razão, segundo a 

                                                 
59 Parte do 1º capítulo da obra: Mulher e Educação: a paixão pelo possível. São Paulo: UNESP, 

1998. 
60 Ser professor dava visibilidade social e política, muito cara a profissionais como advogados, 

médicos, engenheiros, religiosos, jornalistas que exerciam concomitantemente os dois ofícios, 
ganhavam notoriedade e ampliavam os ganhos. 
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autora, pode ser atribuída a questões sociológicas e econômicas: “é fato  notório, no 

sistema urbano, industrial e capitalista, que as profissões ligadas à população de 

baixa renda têm sucumbido rapidamente à perda de seu poder aquisitivo, do 

prestígio e do poder político” (ALMEIDA, 1998, p. 73). Mas é uma questão ainda 

pouco estudada e que merece aprofundamento. 

 

Ao trazer a discussão da Escola Normal e, junto com ela, o início da 

feminização do magistério, no final do século XIX, é importante destacar, em todo 

esse processo, a crescente intervenção e controle do Estado determinando 

providências variadas como programas e conteúdos para os diferentes níveis de 

ensino, compêndios, horários e salários, além de exigir credenciais dos professores, 

e convocar a participação de toda a sociedade na solução dos grandes problemas 

relativos à educação. É o que veremos no próximo capítulo.  

 

 

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

        .  
 

 

 

 

 

 

 



139 
 

6. A  MODERNIDADE  EDUCACIONAL EM PERNAMBUCO: 

a Sociedade Propagadora da Instrução Pública 
 
 

 

6.1 – A  SITUAÇÃO EDUCACIONAL DO BRASIL E DE PERNAMBUCO 
 

Como acabamos de ver, o desejo de modernização, no Brasil, esbarrava com 

um grande obstáculo: o atraso cultural, consequência, segundo Almeida Oliveira 

(1874),61 da ignorância e da falta de trabalho. “O Brasil é infeliz porque não trabalha, 

e não trabalha porque é ignorante [...]. A ignorância em que vivemos é sobremodo 

vergonhosa quer para a nação em geral, quer para cada província em particular” 

(p.51). 

Chamando a atenção para a extensão geográfica do Brasil, para a 

abundância de seus recursos naturais (alvo da cobiça de muitas nações), exalta as 

condições privilegiadas que tem o país para toda a espécie de indústria, para todo o 

tipo de trabalho, podendo tornar-se verdadeiramente um país civilizado, o que 

poderia “fazer a felicidade de 100 milhões de homens. Entretanto, neste paiz, que 

tem tudo grande e majestoso, só o homem é pequeno”. (p.8) E completa: 
Pequeno neste sentido: os brasileiros são em geral inteligentes e dotados de bons 
músculos e boa índole. Mas, de um lado pelos seus costumes, de outro pelas suas 
instituições, não podem acudir ao aceno com que a natureza de todas as partes 
solicita a sua vontade para as conquistas da civilização e do progresso. [...] A maioria 
da população vegeta na mais triste miséria. A parte que não vive na miséria, afetada 
pela solidariedade dos interesses sociais, não está contente com sua sorte e debalde 
procura melhora-la. (Idem, p. 8). 
 

Dois anos antes, em 1872, Pinto Junior, Diretor Geral da Instrução de 

Pernambuco, havia escrito: “Com tristeza reconhecemos a generalidade da nação:  

por que lhe falta a instrucção geral, não toma interesse nos negócios geraes, nem 

locaes e desconhece os seus deveres e direitos” (A Instrucção Pública, n.3, p.22).  

Esse tipo de manifestação torna-se comum no final do século XIX. Do sul, do 

norte, do centro do império uma voz uníssona se levanta, como um grito de dor, 

deplora a situação do país e clama  por providências. Mas de que situação se está 

falando?  

                                                 
61 Nascido no Maranhão, formou-se na Faculdade de Direito do Recife (1866). Foi jornalista, 

advogado, educador e político, defensor da educação feminina e da co-educação. Escreveu O 
ensino público: obra destinada a mostrar o estado em que se acha, e as reformas que exige a 
instrucção pública no Brazil, 1874, volume único, no qual propõe a instrução do povo como o 
fundamento do regime democrático como a melhor alternativa para a monarquia. 
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Com base em dados oficiais do Império e nos Relatórios dos Inspetores da 

Instrução, ainda é Almeida Oliveira (1874) que nos apresenta o quadro responsável 

pelo atraso cultural do Brasil e que impede o avanço em direção ao progresso:  
A ignorância não se vê só na escassez do trabalho [...], mas da somma da população, 
o algarismo dos illetrados ou analphabethos, a despeza que se faz com a cultura 
intellectual do povo, o numero dos seus escholares e dos seus estabelecimentos 
educativos, os museus, os jornaes, as bibliothecas que conta, as sociedades pelas 
quaes promove a litteratura e a instrucção commum (p. 35). 
 

Embora os dados não sejam precisos, de acordo com o Relatório da 

Repartição de Estatística, em 1874, a população do país era de 10 161 041 

pessoas: sendo 8 490910 livres e  1 670 131 escravos, com um índice de 

analfabetismo variando entre 39 e 80% entre os livres e acima de 80% entre os 

escravos. Da população livre, 1 212 987 (14%) são meninos em idade escolar, no 

entanto apenas 182 926 frequentam uma escola pública ou particular. Logo, 

1030061 meninos ou 85% dos que poderiam ir à escola crescem na ignorância da 

cultura letrada. (Idem, p. 38). 

Quanto aos estabelecimentos de ensino, ainda segundo Almeida Oliveira 

(1874), “são 4 890 as nossas escholas de instrucção primária: 3 792 públicas e 1098 

particulares (uma para cada 1 617 alumnos). Do ensino secundário apenas temos 

358 estabelecimentos: 110 públicos e 248 particulares (um para 1 736 alumnos)” (p. 

39). 

Olhando por dentro dessas escolas, Alambary Luz62 descreve o que se vê, já 

no primeiro número d’A Instrucção Publica, de 13 abr. 1872: 
 
Escholas sem apropriada mobília, organização defeituosa, estudos elementares 
materializados, professores que se formam a si próprios, ausência de methodos para 
o ensino, falta absoluta de um programa e de livros para desenvolver a intelligencia 
dos alumnos, por toda parte desgosto, impaciência, desanimo e tédio... eis o que se 
encontra na quase totalidade de nossas casas de educação publica! (p.2). 

 

E indaga: “Quaes os responsáveis de tão lastimosa situação?” Ele mesmo 

responde: “Certamente não são os professores [...] nem os alumnos. Somos nós 

todos, governados e governantes que nos deixamos offuscar por brilhantes 

generalidades sem pensarmos nos meios practicos de espantar as trevas que nos 

envolvem” (Idem).  

                                                 
62 Conhecedor  profundo da realidade educacional do país, uma vez que havia sido diretor da Escola 

Normal de Niterói, Inspetor da Instrução pública no Rio de Janeiro e, nesta data, responsável pela 
criação desta publicação, importante para nós, por reproduzir os escritos de Pinto Junior. 
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Difundia-se a ideia de que só por meio do ensino público se poderia alcançar 

o progresso. Assim, algum movimento já se observa, notadamente a partir da 

segunda metade do século XIX: “o Estado faz por si a propaganda da instrucção [...], 

as províncias não medem seus recursos [...] e a caridade, tanto individual como 

associada, envida esforços para ajudar e melhorar o ensino” (ALMEIDA OLIVEIRA, 

1874, p. 51-52). 

Em Pernambuco, por exemplo, segundo o Relatório apresentado em 1875 

pelo Inspetor Geral da Instrucção Publica de Pernambuco, João Barbalho Uchoa 

Cavalcanti, havia 361 escolas primárias e secundárias para uma população de 

841.539 habitantes. No Relatório de 1886, observa o mesmo Inspetor, muito se tem 

feito. Como se pode verificar na tabela, em 30 anos, entre 1856 e 1885, houve um 

crescimento de 583% no número de estabelecimentos públicos, mas ainda é pouco 

para as necessidades. Nas 496 escolas públicas, havia 20 505 alunos matriculados. 

“Há vícios, há defeitos e anomalias que convem estirpar”, informa o relator. [...] Em 

1872, a verba destinada ao ensino é de 408:861$, quando há três na’ ‘’ os 

era de 250:216$: “a despesa cresceu e os resultados não tem sido correspondentes” 

 

ESCOLAS PÚBLICAS DA PROVÍNCIA DE PERNAMBUCO 
             ANO               NÚMERO    ANO  NÚMERO 

1856                       85    1871       312 
1857                       89    1872                  334 
1858                       90                                     1873                  334 
1859                       94                                     1874                  350 
1860                     100                                    1875                  361 
1861                     101                                     1876                  376 
1862                     103                                     1877                  379 
1863                     106                                    1878                  382 
1864                     119                                     1879                  401 
1865                     142                                     1880                  423 
1866                     197                                     1881                  476    
1967                      203                                    1882                  513 
1868                      217    1883                  541 
1869                      232    1884                  494 
1870                      269                                   1885                  496 

 Fonte: Relatório apresentado ao Presidente da Província, pelo Inspetor Geral da Instrucção Publica 
de Pernambuco, João Barbalho Uchoa Cavalcanti, em 1886. 
 
 
 Mas a medida da ignorância de um povo podia ser melhor avaliada, conforme 

Almeida Oliveira, analisando a instrução do sexo feminino: “à vista do que pode a 

mulher instruída fazer pelo bem geral, não deixo de consignar esta aggravante da 
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nossa situação”. Dos 4 890 estabelecimentos de instrução primária existentes em 

todo o país, em 1874, apenas 1 752 (1339 públicos e 413 particulares) podem ser 

freqüentados pelas 50 758 meninas neles matriculadas. Dos 358 de instrução 

secundária, 85 (84 particulares e apenas 1 público) são reservados às 2 354 alunas, 

recebendo um ensino de nível inferior ao masculino. Mesmo nos colégios 

freqüentados pelas filhas das famílias ricas, as alunas não chegam ao final do curso: 

são retiradas “justamente na idade em que a intelligencia começa a desenvolver-se”. 

E conclui: “o Brazil quase não se importa com a educação das mulheres” (p.40). 

 Mas não era só isso. Se é miserável o ensino elementar, alerta Almeida 

Oliveira, o que se pode dizer com relação ao ensino profissional? Contando com os 

estabelecimentos de aprendizes marinheiros, artífices menores, e os de instrução 

superior civil e militar, são apenas 69! “Nem uma universidade, nem uma eschola de 

sciencias physicas e naturaes! [...] Um povo que se arroga o título de civilizado e não 

tem o ensino universitário, nem procura sanar essa falta, não tem qualificativo!” (p. 

41). 

Reforçando e ampliando as constatações de Almeida Oliveira, num trabalho 

exaustivo, desenvolvido em 6 volumes63, Primitivo Moacyr (1936 e 1939) apresenta 

um retrato da instrução no Brasil imperial, entre os anos de 1834 a 1889.  Tratando 

especificamente do Ensino Normal, no 3º volume de A instrução e o Império, reúne 

trechos de relatórios em que ministros do Império e inspetores de instrução prestam 

conta da situação de precariedade vivida pelo ensino público primário. Em 1834, por 

exemplo, o ministro Visconde de Macaé lamenta a situação dos mestres de escolas 

despreparados: “falta-lhes instrucção, methodo e desvelo”, sugerindo que, ao lado 

da “necessária moralidade”, eles pudessem receber uma “instrução acabada e 

perfeita, com a soma de conhecimentos que compõem a instrução primária nos 

países mais adiantados [...] o que se conseguiria organizando escolas como as 

normais da Europa”(1936, v.3, p.297). 

E a situação se repete nas décadas seguintes: os relatores são outros, mas o 

teor dos discursos continua o mesmo. Pode-se perceber certa preocupação com a 

escolha dos professores desde o Regulamento Geral para a Instrucção Pública da 

Província de Pernambuco (Lei Provincial nº 355 de 25 de setembro de 1854) em que 

ficou determinado que “só podem exercer o magistério público os cidadãos 

                                                 
63MOACYR, Primitivo. A Instrução e o Império (1936) em 3 volumes e A Instrução e as Províncias, 

(1939) também em 3 volumes. 
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brasileiros que provarem: maioridade legal, moralidade e capacidade profissional” (p. 

5). A maioridade legal devia ser provada perante o Diretor Geral, apresentando a 

certidão ou o atestado de batismo. Na mesma ocasião, o candidato provaria sua 

moralidade com folha corrida (nos lugares onde havia residido nos últimos três anos) 

além de atestado assinado pelos respectivos párocos. 

Provava-se a capacidade profissional em exame escrito e oral, presididos 

pelo Diretor Geral e mais dois examinadores nomeados pelo Governo da Província. 

O Regulamento ainda estabelece que o exame versará sobre as matérias que serão 

ensinadas além do sistema prático e método de ensino, segundo “instrucções 

expedidas pelo Director Geral” (p.6). 

Eram vetados os candidatos que tivessem sofrido pena de galés ou acusação 

judicial de furto, roubo, estelionato, bancarrota, rapto, incesto, adultério ou “qualquer 

outro crime ofensivo à moral pública ou à Religião do Estado” (Idem). 

Para as pouquíssimas escolas para meninas, que deveriam ter aulas de 

“bordado e trabalhos de agulhas”, segundo o Art. 16 do mesmo Regulamento,   
 
as pessoas do sexo feminino que se propuserem ao professorato, deverão exhibir de 
mais, se forem casadas, a certidão do seu casamento; se viúvas, a do óbito de seus  
maridos; e se viverem separadas destes, certidão do teor da sentença que julgou a 
separação, para se avaliar  o motivo que a originou. As solteiras só poderão exercer o 
magistério tendo 23 annos completos de idade, salvo se ensinarem em casa de seus 
pais ou parentes até o 2º grao e estes forem de reconhecida moralidade (p.5). 

 
Eram dispensados das provas os “Bachareis em Humanidades, os graduados 

em qualquer ramo da instrucção superior do Imperio e os professores particulares 

que por mais de 5 annos tiverem exercido o magistério com reconhecida vantagem 

do ensino” (Art. 23, p.6). 

Vinte ou trinta anos depois, continuava o clamor pela preparação de 

professores e criação de Escolas Normais, pois, segundo esses discursos, só elas 

poderiam desenvolver qualidades e habilidades especiais necessárias aos mestres. 

E quais seriam tais qualidades e habilidades?  

Muito se discutiu a respeito, uma vez que se reconhecia que o ensino público 

estava desorganizado por falta de professores. Sem mestre, todo o ensino é 

impossível pois “ele é o princípio activo e a vida da escola” E, numa metáfora 

bastante familiar aos habitantes da província, compara-se o professor ao motor de 

um engenho ou de uma fábrica: faltando o motor, o engenho ou a fábrica não pode 

trabalhar. Da mesma forma, faltando o mestre, a  escola fica sem movimento. No 
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entanto, não basta que se tenha uma escola e, nela, um mestre. É preciso que ele 

“seja digno desse nome e do alto sacerdócio que exerce”. Além de ser muito 

instruído, deve ser também “compêndio de virtudes, homem de qualidades 

extraordinárias”. De fato, esse homem extraordinário, de coração magnânimo, era 

visto como co-responsável pela obra de Deus junto aos pais de família, exercendo 

influência semelhante à do sacerdote e atuando também como juiz e pai de todos os 

alunos. Almeida Oliveira (1874, p. 258) expressa em versos as principais qualidades 

que, na época, se esperava de um professor: 
  Puro nos costumes, no dever exacto 
  Modesto, polido, cheio de bondade, 
  Paciente, pio, firme no caracter, 
  Zeloso, activo e tão prudente 
  Em punir como em louvar. 
  Agente sem ambições, apostolo 
  Em quem a infância se modela, 
  Espelho em que o mundo se reflete, 
  Mytho de sacerdote, juiz e pai, 
  Eis o mestre, eis o professor. 
 
Tantas qualidades e virtudes são consideradas fundamentais uma vez que a 

sociedade teria tudo a ganhar se cuidasse da formação de bons professores e muito 

a perder se não o fizer. Por isso, “uma das primeiras obrigações do Estado é velar 

para que a mocidade seja instruída por bons professores” (Idem, p. 259). E, para 

reforçar os argumentos a respeito da necessidade das Escolas Normais, apresenta 

um silogismo: “Ninguem pode exercer um officio que não conhece. Ora, o magistério 

é um officio. Logo, quem quizer seguil-o, deve conhecel-o” (Idem, p. 269).  

Evidentemente, como muitos do seu tempo, A. Oliveira não tinha dúvidas 

quanto a reconhecer o ‘ser professor’ como ofício. Portanto, para que o “offício de 

ensinar meninos e habilitál-os, num tríplice aspecto: faculdades physicas, 

intellectuais e moraes, para a vida social” pudesse ser exercido convenientemente, 

haveria necessidade de preparar muito bem o mestre nas artes da pedagogia” 

(p.270). Ao que acrescenta mais dois requisitos: a vocação e a prática. 

A partir dos anos 1860, a sugestão ou recomendação para a criação de 

Escolas Normais vem acompanhada da justificativa: “necessárias para o rápido 

desenvolvimento do paíz”, pois a “honrosa carreira do magistério deve ter homens 

instruídos e habilitados, com certa espécie de conhecimento que constituem a 

ciência pedagógica e que aceitem ao chamado da sociedade que lhes deseja confiar 

o destino da mocidade” (MOACYR, 1939, p.298). 
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Apesar do fraco resultado das poucas Escolas Normais criadas e fechadas 

em algumas províncias64, por toda a década os discursos se sucederam, solicitando 

também o levantamento das dificuldades e principais problemas. O insucesso foi 

atribuído à má direção, à falta de experiência e até mesmo desinteresse dos 

dirigentes e não à natureza das Escolas Normais. Em outros países, explica Moacyr 

(1939), elas têm produzidos excelentes resultados. Mas nenhum discurso, nenhum 

relatório pareceu produzir o efeito desejado. 

Para resolver o problema da falta de professores, reformar o ensino público e 

com ele os costumes, uma das providências, segundo Almeida Oliveira (1874), é 

chamar a mulher, uma vez que ela “influe sobre tudo” e só haverá vantagens com a 

sua influência sobre a instrução da mocidade. [...] “As mulheres podem muito 

quando desejam, tudo quando querem. Se ellas desejassem, poucos ignorantes 

haveria; se ellas quizessem, não haveria um só!” (p. 444).  

Para se conseguir a sua colaboração, “torna-se necessário dar todo o 

desenvolvimento à educação da mulher, instruil-a de modo que cada casa possa ser 

uma eschola, cabendo à mãe compartir com o professor, o cuidado da educação 

dos filhos ”(Idem, p. 447). 

Embora grande parte dos conservadores concordassem com tal posição, aos 

poucos foi se difundindo a ideia de incluir a mulher no magistério: permitir que saísse 

do lar, entendendo-se que ninguém melhor que ela para cuidar do primeiro grau da 

instrução inferior. Ela é a educadora por excelência. E justifica Almeida Oliveira: “só 

a mulher sabe sorrir à infância, empregar o carinho para despertar a alma e a 

sympathia para dirigir-lhe os primeiros vôos.[...] Doçura, sentimentos, bondade, tudo 

o menino encontra na mulher” (p. 262).   

Para convencer a sociedade, utilizava-se com frequência o confronto com a 

atuação do homem e ela só apresentava vantagens:  
 
o que ella faz por affeição, o homem faz por meio de regulamentos e 
systemas repressivos. O que não consegue nem a ameaça nem a fria lógica 
do homem, consegue uma terna advertência da mulher. O discípulo do 
homem é pouco delicado, é um tanto arrogante e quase sempre licencioso e 
secco. O discípulo da mulher sahe da eschola cheio de preciosas qualidades: 
coração generoso e sensível, maneira attenciosas,espírito vivo, franco e fino, 
tudo em summa que constitue o perfeito cavalheiro, elle tem e mostra ter a 
cada passo (Idem, p. 263). 

 

                                                 
64 A esse respeito, ver o quadro da página 13 do inventário: As escolas normais no Brasil: do império 

à república, de Araújo, Freitas e Lopes (2008). 
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Mais uma vez recorremos à imprensa da época, instrumento capaz de mudar 

o modo de pensar dos homens comuns e contribuir para o formação da comunidade 

de sentido, para apresentar um trecho do artigo de Pinto Junior publicado n’A 

Instrucção Publica (n. 3, 28 abr. 1872) sobre a ‘Instrucção publica no Brasil’ 

ressaltando a importância,  necessidade e urgência de um plano de ação:  
O que cumpre fazer e sem detença: 
1º - Educar a mulher – a mulher moral ao nível do homem moral. E, com a educação 
da mulher, daremos à pátria a verdadeira constituição do progresso. 
2º - Esclarecer o povo, tornal-o civilisado, inicial-o nas ideias que possuímos. Quem 
desconhece, hoje, o segredo por que preponderam a insuperável America do Norte, a 
ditosa Suissa e a douta Alemanha – é a eschola devidamente organizada? 
3º - Fazer christã, porem, franca e conscienciosamente, a geração que se ergue. 
Mostrar-lhe o Evangelho que também nos ensina a liberdade. (p.21). 
 

Segundo Pinto Junior observa, há em todos os meios e todas as bocas, 

muitos brados pela liberdade em todos os sentidos: liberdade política, liberdade dos 

escravos ou liberdade de ensino. Filhos de um país livre, todos querem e amam a 

liberdade. No entanto, não basta clamar por ela ou apenas amá-la. Para alcançá-la, 

é indispensável ao povo conhecer os seus direitos mas, sem instrução, “não pode 

haver cidadãos cônscios  dos seus direitos e deveres nem cidadãos que executem a 

vida política. [...] Para que os populares possam interessar-se pelo progresso das 

ideas, cumpre educal-os, esclarecel-os, tornal-os civilisados e políticos” (p.20). 

 

Como já foi demonstrado nos capítulos anteriores, no contexto da 

modernidade, a modernização, com a industrialização, urbanização e avanços 

tecnológicos vão exigindo mão-de-obra escolarizada e a participação de todos, 

homens e mulheres,  na construção da nação civilizada e moderna. 
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6.2 – A  Escola  Normal  da  Sociedade  Propagadora 

 

 

Os debates em torno da reforma da instrução pública foram se intensificando 

e a situação precária da educação exigia iniciativas inovadoras, algo que mexesse 

nas estruturas tradicionais.  A inspiração chegou, mais uma vez, do exterior, 

conforme o relato de Pinto Junior (1873, p. 1): “São maravilhosos os resultados 

colhidos por associações criadas na França, na Inglaterra e, mais que tudo, nos 

Estados Unidos, onde a instrucção do povo pelo povo constitue talvez o segredo da 

grandeza, força e vitalidade d’aquella grande nação”.  Se naqueles países se tem 

conseguido tanto progresso, é de se esperar que também aqui possa “germinar, 

florescer e fructificar a planta abençoada da instrucção, da qual grandemente 

depende o bem estar das nações” (Idem). 

Cabe, aqui, um parênteses para se entender como se deu, nesse período 

histórico, a relação entre o público e o privado. Cury (2005)65 nos mostra ab ovo 

como a Igreja, a Família, o Estado e a Iniciativa Privada tiveram papel fundamental 

nessa relação. 

Desejando um liberalismo que garantisse a propriedade privada, extinguisse a 

Inquisição, promovesse a liberdade de imprensa e a separação de poderes, entre 

outros instrumentos tendentes a abolir antigos privilégios, Portugal, na figura de 

D.João VI, assinou um decreto em 28 de junho de 1821 que permitia a qualquer 

cidadão o ensino e a abertura de escolas de primeiras letras. Na condição de Reino 

Unido (desde 1815), o Brasil se beneficiou desse decreto, segundo o qual, fica 

explícito que caberá ao Estado e à Iniciativa Privada cuidar da educação escolar. 
O Estado, diz o decreto, é educador e é assim como convém ser. Mas o erário 
público, impotente, não agüentaria universalizar o indispensável estudo das primeiras 
letras.  Daí o repasse dessa responsabilidade para a iniciativa privada. [...] A iniciativa 
privada pode ocupar-se das primeiras letras? [...] O decreto responde que sim, desde 
que não haja prejuízos públicos. (CURY, 2005, p. 4). 

 

Essa abertura ao privado incluía, ressalta Cury, vários outros interesses e 

instituições e a educação escolar deve obedecer a quatro senhores: ao Estado, pois 

ele é o sujeito capaz de garantir o comum para todos; à Família, pelo princípio ex 

generatione; à Iniciativa Privada, que invoca o mercado e cobre a impotência do 

                                                 
65 CURY, Carlos Roberto J. O público e o privado na história da educação brasileira, conferência de 

abertura da III Jornada do HISTEDBR, realizada em Salvador, em abril de 2003. 
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Estado; e à Igreja, que pede a seu favor a proteção da tradição. Esses quatro 

“senhores” mesclam-se e, nem sempre consensualmente, pretendem autoridade no 

âmbito da educação. 

Percebendo a rica polissemia dos termos “público” e “privado”, a sua 

implicância recíproca, Severino (2005) reconhece a significativa relevância dos 

mesmos na análise da educação no Brasil. Segundo o autor, o que está em jogo, 

nessa relação bipolar, tem a ver com “o atendimento dos interesses dos 

destinatários de um bem ou uma ação” (p. 32).  De um lado, o interesse coletivo, da 

comunidade, do conjunto das pessoas e, de outro, o interesse das pessoas em 

particular. O próprio significado das palavras se modifica: de cunho social, passam a 

ter um significado de perfil mais burocrático, de acordo com o qual “público” passa a 

significar estatal e “privado” não-estatal, civil. “Foi uma mudança empobrecedora, 

decorrente da idéia de que caberia ao aparelho estatal, ao governo da sociedade, 

cuidar do interesse comum, administrá-lo” (Idem). 

Dos primórdios da colonização brasileira até os anos 1930, o “público” se 

esvai no contexto cultural e encontra-se subsumido  pela atuação hegemônica da 

Igreja. A educação quase se confunde com a evangelização católica  e o bem 

comum é concebido como uma experiência transcendental, o que não gera 

compromissos reais de intervenção na sociedade. “Foi o que resguardou e legitimou 

a ausência do embrionário aparelho estatal brasileiro no atendimento às 

necessidades educacionais, deixadas integralmente aos precários cuidados dos 

religiosos, divididos entre seus objetivos pastorais e educacionais, confundindo-os” 

(SEVERINO, 2005, p. 32). 

Presente em quase todo o território nacional, a Igreja católica desenvolveu 

sua tarefa educadora nas missões, na evangelização, nos cultos, peregrinações e 

festas, além do trabalho de assistência social com destaque para orfanatos, asilos e 

santas casas de misericórdia. “Essa característica assistencialista combinou-se com 

a educação das elites em colégios e instituições. As famílias influentes ajudavam no 

estabelecimento de obras sociais e seus filhos e filhas formavam-se nos colégios e 

internatos” (CURY, 2005, p. 7). 

Com a crescente complexidade da sociedade moderna, certas funções antes 

atribuídas à família passam a contar com a instituição escolar. Se ao Estado se 

impõe a tarefa de educar e “não sendo possível estabelecer escolas em todos os 

lugares por conta da Fazenda Pública”(Idem), ao menos reconheça o direito à 
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educação e assegure a liberdade da iniciativa privada. No entanto, surge daí um 

dilema: como se coloca a ligação da educação escolar com a iniciativa privada se 

aquela é serviço público e esta se rege pelo mercado e pela boa vontade individual? 

Não há dilema, alerta Cury, desde que sub lege. “A educação pública tem sua matriz 

no princípio da igualdade, já a educação escolar sob instituições privadas se aninha 

no princípio da liberdade de ensinar. [...] A ligação entre o direito à educação escolar 

e o serviço público terá a legislação como um dos seus suportes” (p. 11). 

          Por todo o século XIX, foi, então, se estabelecendo o costume de se criar 

Associações e Sociedades Secretas (inicialmente), particulares, religiosas ou leigas, 

para os mais diferentes fins: científicos, culturais, recreativos, desportivos e 

profissionais. Funcionavam, geralmente, com a subvenção e apoio das autoridades 

governamentais, para fazer o que o governo não tinha condições de fazer e 

possuíam seus próprios jornais ou revistas. A partir de 1860, passaram a ser regidas 

pelas disposições normativas do decreto 2.711 e da Lei 1.083 que determinava a 

elaboração dos Estatutos da associação e a sua divulgação nos principais 

periódicos. 

          Desenvolvendo o projeto Solidariedades horizontais no Império: fenômeno 

associativo no Brasil [...] no período 1860-1889, coordenado por Ronaldo Pereira de 

Jesus e Claudia Viscardi (2007), foram encontrados no Arquivo Nacional (RJ) 85 

caixas com documentos relativos ao tema, principalmente registros das associações 

fundadas no Rio de Janeiro. Partindo dos dados disponíveis, foi possível observar 8 

tipos de associações: 

      1. Sociedades Beneficentes (correspondendo a mais de 50% das associações, 

abrangendo Sociedades Beneficentes Mutuais (Gerais), de Ofício (Categorias 

Profissionais), de Classe, de Libertos, de Imigrantes e/ou Comemorativas, 

Regionais, Filantrópicas, de Empresários e Comerciantes). 

      2. Irmandades   

      3. Sociedades Religiosas 

      4. Sociedades Literárias e de Instrução 

      5. Sociedades Científicas 

      6. Sociedades Dramáticas, Recreativas e Desportivas 

      7. Caixas Previdenciárias e Montepios 

      8. Seguradoras e Cooperativas (Idem, p. 146-148) 
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         Segundo Pereira de Jesus (2007), essas associações eram criadas para 

organizar, explicitar ou defender interesses materiais, ideológicos, políticos ou civis, 

indiscriminadamente, por trabalhadores, escravos libertos, cientistas, imigrantes, 

literatos, comerciantes, empresários, religiosos, artistas, industriais, etc. agrupando, 

“desde integrantes da elite política mais alta do país, preocupada com os destinos 

da classe senhorial escravista, até simples ex-cativos reunidos em torno do ideal de 

libertação dos escravos pela compra de alforrias” (p. 145). 

        No Recife, a título de exemplo, citamos: a Sociedade de Artistas Mecânicos, 

instalada em 1841, com o objetivo de instruir os artistas, aperfeiçoando-os e 

proporcionando-lhes instrução profissional; a Sociedade Propagadora das Artes 

Mechanicas e Liberaes, criada em meados do século XIX; Associação Protetora da 

Instrução à Infância Desvalida (1871), Sociedade Propagadora da Instrução às 

Classes Operárias da Lagoa (1872), Associação Promotora da Instrução de Meninos 

e Meninas (1874), Associação Protetora da Infância Desamparada (1883), a 

Sociedade Propagadora das Artes que, julgando essencial para o desenvolvimento 

cultural da cidade do Recife, construiu o Teatro do Apolo, dentre outras.  Tantas 

eram as Sociedades e Associações que, no dizer de Almeida Oliveira (1874, p. 9), “o 

Brazil devia formar não a Associação dos brazileiros, mas a Associação das 

associações brazileiras.” A título de ilustração, pode-se consultar o trabalho de 

Jesus (2007) no qual relaciona 485 registros de “sociedades” criadas entre 1860 e 

1889, somente na cidade do Rio de Janeiro. 

Muitas das Sociedades e Associações surgiram para atender a apelos à 

iniciativa particular feitas pelo Ministério do Império semelhantes a esta, publicada 

no Rio de Janeiro, na revista semanal dirigida por J.C.de Alambary Luz: 
Em todos os paizes civilisados a acção e os recursos do estado, em relação 

ao desenvolvimento da instrucção popular, são poderosamente coadjuvados pelo 
concurso voluntário dos cidadãos que verdadeiramente se interessam pelo progresso 
nacional, distinguindo-se a este respeito os Estados-Unidos da América, onde os 
avultadas quantias, com que contribuem espontaneamente os particulares para a 
creação de escolas em muito excedentes á somma dos dispêndios feitos para esse 
grande fim pelos cofres públicos. 

Taes exemplos não podem deixar de ser entre nós imitados. Os vastos e 
bellos edifícios que se estão levantando nesta corte para escolas a expensas de 
algumas corporações, e com o auxilio de donativos individuaes; o procedimento 
benemérito de alguns professores distinctos, admittindo gratuitamente adultos em 
suas escolas, são factos que provam exuberantemente quanto o espírito publico se 
vai compenetrando, no nosso paiz, da alta importância de vulgarisação e 
aperfeiçoamento da instrucção do povo, e do valor da iniciativa particular para dar-lhe 
o impulso de que carece. 

No intuito de aproveitar e generalisar esta disposição dos ânimos, que tão 
eperançosamente se manifesta, pondero a conveniência de nomear comissões 
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compostas dos cidadãos mais distinctos das freguesias, sendo um destes, o 
respectivo parocho, e destinadas a propagar a idea e a agenciar subscripções para 
serem applicadas á fundação de escolas primarias em cada uma das mesmas 
freguezias. Além disto será conveniente que V. Ex. solicite a cooperação das 
câmaras municipaes, que muito podem conseguir reunindo seus esforços aos da 
administração provincial em tão nobre e útil empenho.  

Os serviços que assim forem prestados serão tomados na devida 
consideração pelo governo imperial. 

                                                                                                             João Alfredo Correa de Oliveira 
                                              A Instrucção Pública – Rio de Janeiro 
                                                                                          Tomo I  -  nº 25    13 de set. de 1872     p.212 
 

Imbuídos do espírito positivista e altruísta, um grupo de intelectuais decidiu 

agir para elevar a Província de Pernambuco à condição de civilizada. Ocupando o 

cargo de Diretor da Instrução Pública, o Dr. João José Pinto Júnior 66(1832 – 1896) 

verificou a situação de penúria em que se encontrava o ensino público na Província 

e que se precisava fazer algo para “erguer o ensino de seu estado de abatimento”. 

Constatou que, além de uma pequena rede de escolas primárias, o governo 

mantinha apenas três escolas de curso médio na capital, todas para meninos: o 

Ginásio Pernambucano, o Liceu Provincial e a Escola Normal, esta criada em 1864. 

Observou também que, para a educação das filhas dos ricos senhores de engenho,                 

conservadores católicos, a cidade do Recife contava com alguns internatos criados 

por congregações religiosas trazidas da Europa pelo bispo D. Vital. Esses internatos 

não se preocupavam com a formação acadêmica ou profissional das meninas. 

Estavam voltados para lhes garantir polimento social e cultural para que fossem 

boas donas de casa e mães de família. 

Para as meninas mais humildes, no entanto, não havia nenhuma escola 

pública. Urgia tomar providências, mesmo que não parecesse haver necessidade de 

escolas externas para moças, pois, de acordo com os costumes da época, não se 

pensava em permitir às moças de família saírem de casa diariamente para 

frequentar uma escola pública. As de “condição menos favorecida”, então, nem 

pensavam em estudar. Mas progresso e modernidade só viriam lado a lado com 

educação e instrução. 

                                                 
66 De família ilustre, filho de médico, formou-se em 1855 pela Faculdade de Direito do Recife, 

trabalhou alguns anos como advogado do Tribunal da Relação, Juiz substituto e depois como 
professor (desde agosto de 1859) e diretor (em 1886 e em 1890) da citada faculdade. Exerceu o 
cargo de Diretor Geral da Instrução Pública de Pernambuco entre 1870 e 1873. Fez parte do grupo 
conhecido como “geração de 1870”. Como político, pertenceu ao partido liberal, cujas ideias 
defendeu nos principais jornais da cidade. Embora indicado para cargo político pelo partido, afastou-
se, convencido de que as eleições não corriam livremente e que não havia lealdade da parte dos 
correligionários. Passou a dedicar-se às questões educacionais.  
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Dr. João José Pinto Junior(1832-1896) 67 

.  
Como professor da Faculdade de Direito, Pinto Júnior reuniu um grupo de 

amigos e colegas para promover a organização de uma “associação vasta e 

eminentemente civilizadora que [...] auxiliasse a ação do poder público, fornecesse 

ao povo e difundisse por toda a parte a instrução, sobretudo a elementar” 

(Memórias, p. 6).  A reunião foi realizada no dia 31 de julho de 1872 e se decidiu 

criar a Sociedade Propagadora da Instrução Pública. Foi marcado o dia 11 de 

agosto para a data oficial de fundação. Até lá, alguns dos presentes deveriam redigir 

os Estatutos da sociedade, enquanto os demais deveriam se empenhar em convidar 

pessoas que pudessem fazer parte da associação. Para esta última tarefa, contou-

se com a participação de paróquias, além de anúncios nos jornais da época.  

Segundo os Estatutos (1872), a Sociedade compunha-se de sócios efetivos, 

correspondentes, honorários e beneméritos. 

Eram sócios efetivos os fundadores, maiores de 21 anos, brasileiros ou 

estrangeiros que quisessem se empenhar e trabalhar para a realização dos fins da 

Sociedade, sujeitando-se a todos os encargos e ônus. Os sócios correspondentes 

eram os que, mesmo morando em outras províncias ou no exterior, contribuem com 

serviços ou “luzes, para o desempenho do fim da Sociedade”.  As pessoas de 

elevada posição social, com alguma titulação ou mérito reconhecido, intelectuais 

                                                 
67 Retrato de Pinto Júnior em tamanho natural, revestido das insígnias magistrais, oferecido pelas 

alunas da Escola Normal por ocasião das comemorações do 40º aniversário de fundação da 
Sociedade Propagadora (1912) e afixado no salão nobre da instituição.  
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recomendados, podiam ser sócios honorários e prestar bons serviços à 

Associação. Os sócios beneméritos eram aqueles que fizessem donativos 

superiores a cinco contos de réis ou prestassem serviços à Sociedade, julgados 

relevantes. E o Art. 4º afirmava explicitamente que: “As senhoras podem fazer parte 

da Sociedade, nas mesmas condições que os demais sócios”. (Estatutos, 1872, p.6). 

Feita a revisão e atualização dos Estatutos, em 1874, surgiu mais uma 

categoria de sócios, os bemfeitores: aqueles que prestassem serviços gratuitos e 

relevantes à Sociedade, pelo espaço de dois anos, quer no exercício de sua 

profissão, quer contribuindo de qualquer forma para o desenvolvimento e o 

progresso da Sociedade (Estatutos, 1874, p.4). 

Com o apoio do Presidente da Província, Francisco de Farias Lemos, que 

cedeu o salão nobre do palácio do governo para a reunião solene, no dia 

determinado, 180 pessoas ilustres compareceram, outras 130 justificaram a 

impossibilidade de se fazerem presentes, mas que deveriam ser considerados 

associados da “benemérita e patriótica instituição”. 

A ata de instalação da Sociedade Propagadora da Instrução Pública nos 

informa a respeito das “pessoas ilustres”: 
 a idéia da creação da sociedade foi aceita por grande numero de cidadãos nacionaes 
e estrangeiros, distinctos por sua importância na sciencia, nas lettras, nas artes, nas 
armas, na agricultura e no commercio; que o modo lisongeiro porque foi annunciada e 
depois apreciada pelos órgãos da opinião, era uma prova evidente que nesta 
Província se ama ainda o saber, e que acima de quaesquer considerações de 
interesses egoísticos ou mal entendidos, esta o bem geral a que nunca se recusam 
os homens de coração e de sentimentos nobres e generosos. (MEMÓRIA, 1892, p. 8) 

 

Segundo a mesma Ata, foram determinados os fins sociais da Sociedade e os 

meios para sua consecução: 
- Diffundir e auxiliar, por todos os meios legaes, o ensino primário, secundário e 
superior da Província (hoje Estado) de Pernambuco.  
- Estender a acção social ao ensino secundário e superior, depois de attendidas as 
principaes necessidades do ensino primário e quando o permitirem os seus recursos. 
[...] Para desempenho do fim a que se propõe, a sociedade emprega os seguintes 
meios: 
               1º - Escolas primarias; 
               2º - Aulas e estabelecimentos de ensino secundário e superior; 
               3º - Publicações úteis; 
               4º - Conferências e preleções públicas; 
               5º - Pequenas bibliothecas, museus e gabinetes de sciencias physicas.    
(ESTATUTOS da Sociedade Propagadora da Instrucção Publica em Pernambuco, 
1874, p.1 e Memória, p.5). 
 

Assim que o Conselho tomou posse, em reunião realizada já no dia 30 de 

agosto, foram nomeadas comissões que deveriam ir às paróquias (que tivessem, no 
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mínimo, 50 sócios) organizar e eleger os Conselhos paroquiais, ponto de partida 

para a criação das escolas primárias. E o resultado rapidamente apareceu: ao 

completar um ano, a Sociedade já contava com escolas em 42 paróquias em 

Pernambuco, quase todas com biblioteca: nove na capital da província68 e 33 nas 

cidades do interior.  

Ficou estabelecido nos Estatutos (1872) que a Sociedade seria dirigida por 

um conselho superior, conselhos diretores e conselhos locais, que poderiam 

deliberar e nomear comissões para auxiliá-los no desempenho das funções. O 

Conselho Superior, com mandato de dois anos, era formado por um presidente, 

dois vice-presidentes, dois secretários, um orador, um tesoureiro e oito conselheiros, 

escolhidos em “assembléa geral, por escrutinio secreto e maioria relativa de votos” 

dentre os sócios efetivos, benfeitores ou beneméritos. A esse Conselho Superior 

competia prover e promover tudo para o bem da Sociedade, representá-la, 

solicitando dos poderes públicos o que fosse necessário para o seu bem, criar 

estabelecimentos de ensino superior “quando o permittirem as forças do cofre”, 

definir a comissão de redação que se encarregaria das “publicações úteis”. Essa 

função compreendia não somente a elaboração de artigos para a Revista Mensal, 

mas também a seleção de “obras úteis ao ensino, ou de valor scientifico,[...] de 

reconhecida vantagem e proficiência”, publicadas nos estrangeiro, devendo traduzi-

las para o português, providenciar sua impressão, observadas as prescrições legais 

(Estatutos, 1872, p. 7).  

Os membros do Conselho Superior deviam, ainda, segundo o § 9 do Artigo 

15: “organizar os modelos pelos quaes devem ser feitos os mappas e escripturação 

das escolas e estabelecimentos de instrucção da Sociedade, a fim de que haja toda 

a uniformidade” (Idem) 

Funcionando em paróquias com pelo menos 50 sócios efetivos, os 

Conselhos Diretores eram formados por um presidente, um vice-presidente, dois 

secretários, um tesoureiro, um orador e três conselheiros, eleitos da mesma forma 

que o Conselho Superior, mas com o mandato de um ano. A esse Conselho cabia 

nomear sócios efetivos, propor ao Conselho Superior o nome das pessoas aptas a 

serem sócios correspondente, honorários, benfeitores ou beneméritos. Desde que 

houvesse recursos disponíveis, deviam, também, criar lugar para as escolas 

                                                 
68 As primeiras paróquias foram: Nª.Sª das Graças, Boa Vista, Santo Antonio, S. José, S.Pedro 

Gonçalves, S.Pedro Martyr (Olinda), Afogados, Poço da Panella e Várzea. 
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primárias, bibliotecas, aulas secundárias, provendo-as de tudo o que fosse 

necessário para o seu pleno funcionamento. Além de nomear e demitir professores 

ou outros empregados, considerando as habilitações de cada um, deviam 

inspecionar o procedimento dos professores: seu zelo, assiduidade e esforços em 

ensinar bem. 

As tarefas do Conselho Diretor não paravam aí. Devia “persuadir aos pais, 

tutores, administradores ou encarregados de crianças de um e outro sexo, a extrema 

conveniência de as mandarem á escola, dando-lhes a roupa necessária, se por 

indigência é que não as frequentam” (Idem, p. 9). Onde não houvesse um Conselho 

local, devia promover conferencias e preleções públicas sobre ciências, ensino 

elementar e artes. 

Os conselhos locais têm atribuições semelhantes, em povoados situados a 

mais de dois quilômetros da sede da paróquia. 

Para custear as despesas, a Sociedade Propagadora da Instrucção Publica 

recebia doações de toda ordem: sócios que doavam livros e roupas para as 

bibliotecas e para os alunos necessitados ou mesmo donativos em dinheiro; 

companhias de teatro ofereciam a renda de espetáculos; senhoras da sociedade 

que doavam a renda de concertos e recitais (vocal e instrumental); a renda de peças 

(obras de artes doadas pelas senhoras) leiloadas; imóveis cedidos por alguns 

associados, para funcionamento de escolas (com toda a mobília necessária), são 

alguns exemplos. 

No Relatório apresentado à Assembléia Geral da Sociedade Propagadora da 

Instrucção Publica, em comemoração do seu primeiro aniversário de fundação, Pinto 

Junior  fala do apoio solicitado ao Governo Imperial: 
[...] Deliberou o Conselho Superior dirigir-se ao actual Ministro, communicando a 
existência da nossa Sociedade, os fins a que se propunha, os quaes coincidião  com 
as vistas e boas intenções do Governo Imperial, concluindo por pedir que os prédios 
para escolas, adqueridos pelas commissões nomeadas pelo Governo, fossem postos 
á disposição da sociedade, que tomaria o compromisso de montar a escola, 
provendo-a de mestres e do que fosse necessário para seu regular exercício. 
(Relatório, 28 ago. 1873, p.5). 
 

A divulgação (gratuita) das realizações da Sociedade Propagadora nos dois 

jornais de maior circulação, o Diário de Pernambuco e o Jornal do Recife, atraiu a 

atenção de muitas outras pessoas, como associadas ou prestadoras de serviço. 

Donos e diretores de escolas particulares se apresentaram oferecendo vagas para 

meninos pobres em seus estabelecimentos. Da mesma forma, professores de 
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escolas particulares se prontificaram a dar aulas nas escolas da Sociedade 

Propagadora, sem pedir remuneração.  

A Sociedade Propagadora da Instrução Pública cuidou também de editar um 

órgão de divulgação, a Revista Mensal da Instrucção. Nessa revista, a edição do 

mês de outubro de 1872 exalta as qualidades da mulher, fazendo dela elemento 

importante para a realização do projeto da Sociedade:  
O espírito social, desenvolvido como se nota entre nós, tocou de perto os instituidores 
da Sociedade Propagadora e, pela primeira vez teve a Província de Pernambuco de 
convidar os seus mais caros penhores – as senhoras – a tomar parte na 
reconstrucção social. (grifo nosso) 
A brazileira não é excepção da regra applicada a seu sexo; se a coragem e partilha 
especial do homem, a beneficencia é muito mais activa nas mulheres. – É uma 
conseqüência da maior actividade da sensibilidade psychologica do seu eu.[...] 
Na Europa culta, a mulher encanta pelo espírito, vence pela bondade e sublima-se 
tornando-se o anjo da beneficência e da caridade. 
A americana do Norte, a fim de dar vasta expansão a beneficência, aspira tomar parte 
nas associações políticas de seu paiz para lutar em prol da futura grandeza da 
humanidade. E ella tem razão. 
A mulher não deve concentrar somente no lar a sua ação benéfica; além do individuo  
está a família; além da família a pátria; além da pátria a humanidade. [...] 
É mister aproveitar a grandeza e uberdade do solo, colher as riquezas; mas para isto 
é preciso um povo laborioso e intelligente; é urgente e portanto o maior beneficio que 
as brazileiras podem praticar é auxiliar e tomar parte nas sociedade que tem por fim 
diffundir a instrucção. Dado portanto o primeiro passo nesta heróica província com a 
installação da Sociedade Propagadora da Instrucção, as senhoras não podiam, nem 
deviam ser esquecidas; foram pois com toda a justiça contempladas nas mesmas 
condições dos demais sócios. [...] (MEMÓRIA, 1892, p.14-15) 
 

  
Não se pode afirmar que esse convite para a “reconstrução social” tenha sido 

tão forte e poderoso que tenha “despertado” a mulher, de forma sumária e imediata. 

Embora reclusa, escondida no recesso do lar, sem qualquer direito que não fosse o 

de ceder e aquiescer sempre à vontade masculina, de modo geral, a mulher 

pernambucana construiu-se em torno de qualidades que a destacaram por ser 

audaciosa, lutadora, guerreira, de não se deixar abater, mesmo na ausência do 

homem.  Humilde e anonimamente, em meados do século XIX, pioneiras do 

jornalismo feminino abriram caminho para as conquistas que serão lentamente 

alcançadas pelas mulheres. Escrevendo em periódicos como “Espelho das 

Brasileiras”, “Myosotis”, “A Mulher”, “A Rosa”, “O Bouquet”, entre avanços e recuos, 

através de poemas, pequenas notícias, opiniões, reivindicações, lançavam o 

fermento das idéias femininas de visão de mundo, liberdade, participação nos 

destinos da pátria, independência, força e poder.  

Foi “permitido” às mulheres falar, contar suas histórias. Até certo ponto, o 

homem tolerou os seus discursos, mas será que os ouviu? 
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Cabe, aqui, lembrar também a influente atuação de Nísia Floresta69 no Recife, 

onde publicou, em 1832, o livro Direitos das mulheres e injustiça dos homens, no 

qual trata dos direitos das mulheres à instrução e ao trabalho e exige que elas sejam 

consideradas seres inteligentes e merecedoras de respeito pela sociedade. 

Assim, “os mais caros penhores”, as primeiras “distinctas consocias do sexo 

amável” que atenderam ao convite para participar da Sociedade Propagadora eram 

“senhoras da sociedade pernambucana” que logo fizeram sua reivindicação: já que a 

Escola Normal Oficial não aceitava a matrícula de mulheres, uma vez que se 

destinava à formação de professores (homens) para o magistério primário, por que a 

Sociedade Propagadora não criava uma Escola Normal só para mulheres? E assim 

foi feito.  

O pedido teve que passar pelo “crivo masculino” e só com o apoio de um 

homem se passou à ação. Resolveu o Conselho Superior, na pessoa de seu 

Presidente, o Dr. João José Pinto Junior, pedir à Presidência da Província permissão 

para o funcionamento de um curso para a habilitação de senhoras para o exercício 

do magistério primário, no que foi “promptamente atendido”70.  

Sem poupar esforços, o Conselho Paroquial de Santo Antonio conseguiu que, 

no dia 15 de fevereiro, “fosse solemnemente installado o Curso Normal, e de modo a 

constituir desde logo uma instituição importante, a primeira no império, e que pelos 

benéficos resultados pode considerar-se como um dos melhores fructos dos nossos 

trabalhos!” (Relatório, 28 ago. 1873, p.6). 

Inicialmente chamado de Escola Normal para Senhoras, esse novo Curso 

Normal teve sua autorização concedida pelo Artigo 46 da Lei Provincial n. 1124 e 

funcionou à noite, no mesmo prédio da Escola Normal Oficial, no palacete da Rua da 

Praia. Logo nos primeiros anos de funcionamento, as “senhoras” acorreram e o 

                                                 
69 Nísia Floresta Brasileira Augusta, pseudônimo da norte-rio-grandense Dionísia Gonçalves Pinto 

(1810-1885), educadora e escritora, talvez a primeira mulher, no Brasil e na América Latina, a 
romper os limites entre os espaços público e privado, publicando textos em jornais em defesa dos 
direitos das mulheres, dos índios e dos escravos. 

 
70 Despertou nossa atenção e curiosidade o fato de, aqui em Pernambuco, a solicitação ser 

“promptamente atendida”, enquanto em diversas províncias dificuldades de toda ordem impedissem 
o funcionamento de cursos normais femininos. Ousamos uma explicação: uma das irmãs de Pinto 
Junior, Joana Pinto, era casada com o Conselheiro Portela, Manuel do Nascimento Machado 
Portela (1833-1895) vice-presidente da província que tinha assumido a presidência em três 
ocasiões (em 1869, em 1871 e em 1872),o que, provavelmente “abriu portas”, possibilitou rapidez 
nos caminhos burocráticos para a aprovação e funcionamento da Escola Normal para Senhoras. 
Além, evidentemente, da personalidade e especial interesse do intelectual liberal Pinto Junior, na 
época ocupando o cargo de Diretor Geral da Instrução. 
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número de matrículas elevou-se, demonstrando que a Sociedade alcançava seus 

objetivos. 

A convocação para matrícula e todo o movimento era publicado no maior 

jornal da época, o Diário de Pernambuco, 11 fev.1873: 

Sociedade Propagadora da Instrução Pública 
O conselho director da parochia de Santo Antonio do Recife, na sua última sessão 
ordinaria em 4 do corrente, determinou que as aulas do curso normal para senhoras 
em lugar de começar as 6 horas da tarde, como se achava determinado no 
programma de estudos, comecem as 7 horas.  
Achando-se designado o dia 15 do corrente ás 7 horas da noite, para a abertura do 
mesmo curso; devem as senhoras matriculadas comparecer nesse dia á hora 
indicada, podendo ir acompanhadas das pessoas de suas familias que quizerem 
assistir ao acto de instalação do mesmo curso. 
A matricula para esta escola, creada pelo conselho parochial de Santo Antonio, tem 
concorrido até o presente as seguintes senhoras, com as quaes chega ao numero de 
73 (p.8). 
 

A seguir, a lista nominal das alunas, seguida da informação de seu estado 

civil: viúvas (3), casadas (8) e as demais solteiras.  

Para a matrícula ordinária, de 1 a 15 de janeiro, segundo o Regulamento, a 

pretendente  devia: 
1 - Saber correctamente ler, escrever e fazer as quatro operações de inteiro; o que 
mostrará por meio de attestado de approvação em exame nas aulas publicas, ou 
perante uma comissão da escola. 
2 – Ser de bons costumes, para o que juntará attestado de pessoas idoneas a juízo 
do Director. 

              3 – Apresentar prova legal de ter quatorze annos de idade. 
4 – Ser vaccinada ou ter tido varíolas, não soffrer moléstia  contagiosa e não ter 
defeito physico que prejudique  a attenção e regularidade das aulas.  (p.9) 

 
Para garantir o bom nível de formação dos professores (tanto na escola 

masculina como feminina), através da Lei 1124 de 17 de junho de 1873 o Estado 

determinou que o curso normal, deverá distribuir as seguintes matérias ao longo dos 

três anos de duração do curso:  
1º ano:  além de pedagogia teórica: 

1ª cadeira: gramática elementar da língua portuguesa, compreendendo o  
conhecimento da natureza, propriedade, etimologia e ortografia das palavras;  
doutrina cristã; caligrafia; 
2ª cadeira: aritmética analítica; metrologia; geometria aplicada às artes; 

2º ano: pedagogia teórica e mais: 

1ª cadeira: gramática filosófica e análise lógica em toda sua aplicação;  
história sagrada; caligrafia; 
2ª cadeira: noções gerais de física e química; noções de agricultura teórica e prática;  
Agrimensura; desenho linear; 
 
3º ano: pedagogia prática em uma escola de ensino primário e mais: 

1ª cadeira: elocução e estilo aplicado à análise dos clássicos e redação (como 
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 complemento aos anos anteriores); noções de filosofia; noções de direito 
 constitucional brasileiro; 
2ª cadeira: noções de geografia e história universal;curso desenvolvido de geografia 
e história do Brasil e especialmente de Pernambuco; 
3ª cadeira: história natural; noções gerais de fisiologia e medicina doméstica; noções 
 de hygiene; primeiros socorros médicos e vacinação. 
 
Para as alunas-mestras, trabalhos de agulha, corte, costura e bordado e 

economia doméstica. (MOACYR, 1939, p. 536) 

A julgar pelos resultados nada animadores apresentados em cinco anos de 

vigência desse programa, alguma providência deveria ser tomada pois, segundo o 

presidente da província,  em 1872 havia 71 alunos matriculados e apenas 10 foram 

habilitados; em 1873, 78 e 8 respectivamente; em 1874, 73 e 14; em 1875, 82 e 10; 

e em 1876, 104 e 14. Nos anos seguintes a situação continuou no mesmo ritmo e, 

em 1879 informa  Cavalcanti e Albuquerque: 
No primeiro regulamento procurei quanto possível elevar o nível da instrução 
proporcionando novos e úteis conhecimentos aos alunos, cercando de maiores 
garantias a escolha do magistério, estimulando o zelo dos professores [...] exigindo 
provas mais rigorosas na admissão, de sorte que os alumnos possam alcançar 
simultânea e progressivamente um conhecimento mais completo.[...] A experiência 
mostra que aos quase analfabetos pouco aproveita o preparo recebido no curso 
normal (MOACYR, 1939, p. 544). 

 

E segue apresentando a lista das modificações introduzidas para preparar 

melhor os possíveis candidatos ao ingresso nas escolas normais: supressão das 

cadeiras ensino religioso, de grego e latim, corografia passando a fazer parte de 

geografia, além da isenção da taxa de matrícula para alunos pobres. Assim, 

procurando reforçar os conteúdos que o professor deveria dar na escola elementar, 

foi aprovado o novo Regulamento de 1879, e as matérias para o curso normal 

passaram a ser as seguintes: 
1º ano:   

1ª cadeira: língua nacional, compreendendo a gramática elementar (ortoepia, 
 lexicologia e ortografia); exercícios ortográficos; 
2ª cadeira: caligrafia, desenho linear compreendendo a teoria e a prática da caligrafia 
 e os elementos do desenho geométrico; 
3ª cadeira: aritmética e metrologia; 
4ª cadeira: noções gerais de física e meteorologia 
5ª cadeira: pedagogia teórica. 
2º ano:   

1ª cadeira: língua nacional, compreendendo a análise sintáxica em toda sua 
 extensão; 
2ª cadeira: caligrafia, desenho linear com exercícios práticos de caligrafia e de 
 desenho linear estereográfico; 
3ª cadeira:geometria elementar; 
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4ª cadeira: noções gerais de zoologia e botânica; 
5ª cadeira: geografia física universal e corografia do Brasil. 
 
3º ano: 
1ª cadeira: língua nacional, revisão das matérias dos anos anteriores e exercícios de 
 composição e redação; 
2ª cadeira: caligrafia e desenho linear, exercícios caligráficos e desenho linear 
 aplicado à agricultura; 
3ª cadeira: história do Brasil, especialmente de Pernambuco; 
4ª cadeira: princípios gerais de direito constitucional indispensáveis à profissão de 
 mestre; 
5ª cadeira: pedagogia teórica compreendendo a notícia histórica. 
 
 
“Além das matérias supra, ensinar-se-á ainda: a) música teórica e prática em 

todos os três anos do curso; b) trabalhos de agulha e bordados para as alunas” 

(MOACYR, 1939, p. 547). 

Esse ‘novo programa’ também não deve ter produzido melhores resultados, a 

julgar pelas discussões realizadas na Assembleia Legislativa, na presidência de 

Lourenço de Albuquerque, conforme reprodução de Moacyr (1939, p. 551): 
Deve merecer toda a atenção a última reforma do ensino normal. Parece-me que não 
satisfaz as necessidades desse ramo do serviço público, e que precisa ser estudada 
com vagar e ter organização mais conveniente e prática. Não basta coligir a 
legislação escolar estrangeira e formular com esse subsidio um código de instrução 
mais ou menos perfeito sob o ponto de vista teórico. O que convém é fazer uma 
escolha inteligente das disposições que entre nós podem ser aplicadas com proveito, 
tendo-se em vista a densidade de nossa população, seus usos e costumes e também 
os seus recursos econômicos. Sem as modificações determinadas por todas essas 
circunstâncias, a cópia da legislação estrangeira atestará apenas bons desejos, mas 
há de produzir resultados negativos. 

 

Um outro aspecto debatido, refere-se  à valorização do professor: “não parece 

razoável exigir dos candidatos ao professorado, que tão mal pago é, um curso quase 

de humanidades, o conhecimento de matérias não compreendidas no programa do 

ensino primário”. Em tais condições, os alunos que conseguirem aprovação nos 

exames do curso normal, por certo procurarão empregos mais rendosos em vez de 

assumir  uma cadeira de primeiras letras. E o próprio Inspetor de Instrução pede 

uma nova reforma, com um plano “menos pretensioso, porém mais útil, adequado e 

exeqüível” (Idem, p. 548).  

 
A Sociedade Propagadora não fechou os olhos para as dificuldades, 

desenvolvendo esforços para oferecer boas escolas, principalmente à população 

mais necessitada.  Ao completar um ano de existência, comemorou divulgando suas 

realizações: o Conselho Paroquial do Poço da Panela foi o primeiro a abrir uma 
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escola diurna para meninos, com freqüência diária de 70 – 80 alunos. Na mesma 

edificação, foi criado um pequeno museu e uma biblioteca, com 300 volumes, além 

dos jornais diários, aberta ao público em geral, nos horários da tarde e da noite. Na 

mesma escola foi criado um curso noturno para adultos, contando já com 20  

matriculados. 

Outra iniciativa, dirigida pelo sócio Prof. Vicente de Moraes Mello, despertou o 

interesse de grande número de alunos: todas as tardes, das 5 às 6 horas, 

funcionava uma escola de noções de agricultura, que resultou na arborização do 

espaço em frente à escola. No mesmo espaço, o prof. Jovino Barral da Fonseca 

abriu um curso gratuito de língua francesa, que funcionou à tarde e à noite. 

Os esforços desse Conselho Paroquial não pararam por aí. Mesmo havendo 

já uma escola pública na região, percebeu-se as carências e foram criadas escolas 

diurnas e  noturnas, nas localidades de Poço e Apipucos, depois também em Pedra 

Mole e Macaco. Além disso, nos povoados do Encanamento e Santa Anna, foram 

subvencionadas duas escolas particulares para meninas (que estavam para fechar, 

porque as alunas não tinham condição de pagar as mensalidades) além do 

fornecimento de roupas, livros, papel, material necessário para o bom andamento 

dos trabalhos escolares.  

Outros atos de beneficência, de caridade, outros “focos de luz benéfica sobre 

a instrucção” juntaram-se aos já mencionados. Os Conselhos Paroquiais de Nossa 

Senhora da Graça e São José da Boa Vista criaram, respectivamente: duas escolas 

noturnas, uma escola primária para meninos e aulas de francês. A paróquia da 

Várzea criou uma escola noturna de instrução primária para o sexo masculino. 

Como essas instituições se destinavam à população pobre, além da instrução, os 

alunos necessitados receberam roupas e livros. 

Em setembro de 1874, no mesmo edifício em que funcionava a Escola 

Normal, foi criada uma escola mista em que as alunas da última série praticavam. 

Essa escola era dotada de uma biblioteca, já de início com 600 volumes e os jornais 

diários, freqüentada por alunas e professores. 

Mas a menina-dos-olhos da Sociedade, vista como “um dos melhores 

fructos”, foi mesmo a Escola Normal, segundo Pinto Junior conta nas Memórias 

(1892), triplamente pioneira: por ser, no país, a primeira Escola Normal exclusiva 

para mulheres, por ser noturna e por ser pública de iniciativa privada, gratuita. 
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Durante os três anos em que ocupou o mesmo prédio da Escola Normal 

Oficial (que funcionava das 9 às 14 horas), a Escola Normal da Propagadora teve 

um horário reduzido: das 18 às 21 horas. Isso, de certa forma serviu de incentivo a 

algumas moças de condição humilde a estudarem, mesmo não se apresentando em 

trajes elegantes e luxuosos, como se vestiam as moças que desfilavam nas ruas 

durante o dia. 

 Havia, no entanto, outra razão para o funcionamento noturno da escola. 

Alguns professores da Escola Normal diurna, para homens, também o eram da 

Escola Normal noturna, para senhoras. Sendo beneficente o trabalho dos 

professores, não se poderia contar com eles durante o dia.  

Mas não foi difícil aos fundadores da Propagadora provê-la de um corpo 

docente capacitado e dedicado, mesmo sem qualquer remuneração pelo seu 

trabalho. Grande parte dos professores foi recrutada entre os estudantes dos últimos 

anos da Faculdade de Direito do Recife e também entre alguns professores daquela 

escola superior. Assim, desde os primeiros tempos, firmou-se a tradição de um 

corpo docente formado por ilustres mestres: Artur Orlando da Silva – um dos 

grandes juristas e sociólogos pernambucanos que, com Tobias Barreto, Sílvio 

Romero e outros criou a famosa Escola do Recife; João Barbalho Uchoa Cavalcanti 

– depois diretor da Instrução Pública na Província (entre 1874 e 1888) e depois  

Ministro da Instrução e do Comércio; Afonso Olindense Ribeiro de Souza – 

jornalista, poeta e dramaturgo; João Batista Regueira Costa – membro do Conselho 

Superior de Instrução Pública, senador, sócio de várias Sociedades científicas; João 

Pessoa Cavalcanti de Albuquerque (este como estudante, desde os 18 anos, e 

futuro governador da Paraíba) e ainda: Augusto Carneiro Monteiro da Silva Santos, 

Ezequiel Franco de Sá, Jorge Dornellas Ribeiro Pessoa, Vicente de Moraes Mello, 

dentre outros. 

Depois de funcionar no palacete da Rua da Praia, (“com regularidade e de ter 

sido freqüentada por mais de duzentos alumnas”) de onde foi despejada em 1875 

(quando a Escola Normal dos homens resolveu que também aceitaria a matrícula de 

mulheres), a Escola Normal da Propagadora ocupou vários endereços, na cidade do 

Recife: Pátio de Santa Cruz 118, Rua do Leão Coroado 4, Rua do Pires 18, Rua do 

Hospício 10, Rua da Aurora, Praça Maciel Pinheiro e, em  1913, finalmente, 

comprou, com recursos de donativos, o casarão da Rua do Riachuelo, 464 onde 

funciona até os dias atuais.  Também o nome da instituição sofreu alterações: de 
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Curso Normal da Propagadora, em 1884 mudou para Escola Normal para Senhoras 

e, após a morte de seu principal fundador, em 1896, adotou o atual nome de Escola 

Normal Pinto Júnior. 

                      
 

 

  

Em todos os espaços, cedidos por sócios, gratuitamente ou com aluguel 

simbólico, sempre se desenvolveu o trabalho de formação de professoras com base 

num programa de ensino mais amplo que o da Escola Normal Oficial, dotando o 

magistério primário e secundário, tanto público como particular, de professoras de 

reconhecido valor. 

Para garantir esse “valor”, os exames eram bastante severos. Segundo o 

Regulamento, em seu Art. 47, “os exames constarão de prova escripta e prova oral, 

sendo os pontos de uma e de outra tirados á sorte d’entre os dos programmas 

organizados pelo professor e comprehenderão toda a extensão da matéria de 

ensino” (1891, p. 12). Sendo aprovada no exame escrito, a aluna era admitida ao 

exame oral.  Perante uma banca composta pelo diretor,  pelo professor e por um 

comissário nomeado pelo presidente da Província (depois governador do Estado), a 

aluna era argüida. Cada examinador tinha vinte minutos para a argüição.  

O Art. 61 do Regulamento detalha as notas: “Optima, quando a prova não 

contiver erro de espécie alguma. Bôa, se o erro commettido se poder considerar 

equivoco. Soffrivel, se o erro não for grave. Má, se o for.” (Idem, p. 13). As 

aprovações serão: com distinção, se as notas forem todas ótimas; plenamente, se 

Escola Normal Pinto Junior – sede própria 
Foto extraída de um folheto de divulgação da  escola 
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forem ótimas e boas ou somente boas; simplesmente, se forem sofríveis e ótimas, 

sofríveis e boas e somente sofríveis. Com nota má, a aluna é reprovada. (Art. 63). 

 

A aprovação social da iniciativa da Sociedade Propagadora está presente no 

Relatório de 1878, onde o Inspetor da Instrução Pública, João Barbalho escreve 

sobre as vantagens pedagógicas, morais e sociais do trabalho desenvolvido pelas 

“senhoras ensinando meninos”: 
A mulher melhor que o homem transmite aos meninos os conhecimentos que lhes 
devem ser comunicados. Tem para as creanças maneiras menos rudes e seccas que 
o mestre, ao qual vence ainda em paciência, doçura e bondade.  
Possuída de instinctos maternaes, ella tem os segredos de captivar a attenção de 
seus travessos e inquietos ouvintes e conseguir que as lições sejam para elles uma 
tarefa agradável, um brinco. Em vez da caladura séria, inflexível, - quase sempre, e 
por isso mesmo, pouco simpática – do mestre, as creanças encontram na professora 
a graça e o mimo próprio das mulheres. 
A escola já não é para os meninos um lugar de aborrecimento. Entram nella sem ter 
em mente o espantalho dos castigos. Torna-se-lhes até atrativa. É qual um 
prolongamento do lar domestico; e lhes não inspira medo. A mestra lembra-lhes a 
mãe, e afinal, pensam os traquinas, é preciso saber a lição porque a mestra é boa, e 
é preciso proceder bem para que não se zangue e ralhe. 
É a disciplina do coração e do amor. E por isso não falta quem entenda que o ensino 
e educação dos meninos pertence de direito à mulher e só por aberração, e com 
prejuízo da infância tem sido confiada ao mestre. 
Acresce que a professora é mais assídua, não tendo as occupações e negócios que 
distraem o homem. Identifica-se mais com a escola e tem verdadeira satisfação de 
achar-se entre seus buliçosos rapazinhos, que constituem uma família que ella se 
afaz a ter como sua. 
Por último, esses meninos assim educados habituam-se a respeitar a mulher. Elles 
que estão acostumados a se inclinarem sob autoridade da que lhes ensina, nas 
outras são levados a ver um objecto de deferência e respeito. Uma impressão, tão 
profunda quanto duradoura lhes deixa assim a escola, tornando-se homens 
attenciosos e cheios de acatamento e consideração para com as senhoras.  (p.25) 

 
E a aprovação chega a tal ponto que muitas das alunas que frequentavam a 

Escola Normal Oficial (que se tornara mista em 1875) passam para a Escola da 

Propagadora, já que os diplomas têm o mesmo valor e oferecem as mesmas 

vantagens. A esse respeito, diz Uchôa Cavalcanti em seu Relatório de 1881: “Com 

isto nada perderia a Escola Official, porque não somente não é natural que as 

alumnas todas venham a abandonal-a, como também restar-lhe-hão em todo o caso 

os alumnos, os quaes constituem um bom núcleo e não terão para onde ir”. 

Percebe-se que, desde essa época teve início uma certa disputa entre as 

duas instituições, com reformas constantes nos Planos de Ensino, o que pode ser 

confirmado pelas palavras de Uchôa Cavalcanti (1879, p. 247): 
 
Há entre nós um tal prurido de reformas e tamanha impaciência quanto a seos 
resultados que com incrivel facilidade e precipitação condemna-se hoje o que se fez 
hontem, como si as cousas podessem mudar de um dia para o outro! Especie de teia 
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de Penelope, a legislação do ensino, aqui [em Pernambuco] não há podido ter a 
necessária estabilidade. 

 

Considerando as vantagens que a emulação entre as duas escolas trouxe ao 

ensino, a “Assembleia Provincial houve por bem [...] conceder às duas os mesmos 

direitos e prerrogativas, pelos artigos 6 a 8 das leis n.1636 e 1766”  (MEMÓRIA, 

1892, p. 23). 

Convém lembrar que não só no país, mas em Pernambuco se vivia num clima 

de “cruzada” pela difusão da instrução, de busca por inovações pedagógicas, 

principalmente as vindas do estrangeiro. Junto com a “febre de importações” de todo 

gênero de mercadorias tanto da Europa  como dos Estados Unidos, aguardava-se 

também com ansiedade as novidades educacionais. Foram, portanto, muito bem 

recebidas as “novidades metodológicas” tais como: o método intuitivo ou as “lições 

de coisas”, as Conferências pedagógicas e as exposições, logo experimentadas e 

responsáveis pelo clima de euforia pedagógica. Essas experiências inovadoras 

 
trouxeram um novo conceito de espaço escolar, novos materiais pedagógicos 
(coleções, reálias, gravuras, instrumentos de ensino, mobiliário especializado) e uma 
nova forma de organização escolar, ocasionando verdadeira revolução nas 
representações da escola e do ato de ensinar. [...] Esse movimento ainda era 
reforçado pelas exposições pedagógicas em que se exibia o que havia de mais 
adiantado em tecnologia educacional. (VILLELA, 2000, p.117).            

 
 

Dentre as inovações introduzidas, estão  as ‘bonecas’,  usadas nas aulas de Hygiene, 
e a ampliação da biblioteca com as mais recentes obras da literatura pedagógica. 

 
Em 14 de janeiro de 1882, a Sociedade Propagadora promoveu mais uma 

reforma, criando um Curso Preparatório ao Ensino Normal que possibilitou a entrada 

das alunas com melhor base de conhecimentos que seriam completados e 

estudados de maneira mais prática e aprofundada, principalmente sob o ponto de 
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vista pedagógico. Tal iniciativa teve o reconhecimento do Inspector da Instrucção 

Publica: 
A Sociedade Propagadora da Instrucção fundou na freguesia da Boa-Vista uma 
escola em que se poderão preparar os aspirantes à matrícula na escola normal, um 
curso nocturno preparatório para as senhoras que pretendem matricular-se na 
referida escola. Funcciona há poucos meses, mas promette ser bom auxiliar da 
instituição a que ella procura servir. Convem animal-a, dando-lhe uma subvenção, até 
que funccionem as escolas de ensino primário superior. A experiência está ensinando 
que todas as reformas serão inúteis si não entrarem para as escolas normaes 
alumnos bem preparados. (CAVALCANTI, 1884, p. 254). 
 

Demonstrando satisfação com os avanços, o inspetor Uchoa Cavalcanti 

apresenta as suas impressões sobre a instituição, no Relatório de 1883: “A Escola 

Normal nocturna (da Sociedade Propagadora) continua a ser bastante concorrida e 

nas vezes que a tenho visitado tenho sido testemunha do zelo e interesse que alli 

desenvolvem pela instrucção das futuras mestras”.  

Evidenciando contínuo zelo e interesse pela instrução e bom preparo das 

futuras mestras, os dirigentes da Escola Normal para Senhoras acompanhavam os 

progressos da pedagogia, atentos às necessidades da instrução popular, elaborando 

programas ambiciosos que contribuíam para a elevação do nível de estudos.  E a 

habilitação ao magistério seria aperfeiçoada, segundo o Regulamento, com 

Conferências Pedagógicas71 

Merece destaque, por exemplo, a Conferência Pedagógica preparada pelo 

professor da Escola Normal da Propagadora, o Dr. Cyrillo Augusto da Silva 

Santhiago, sobre o ensino das Lições de coisas, contribuindo para oferecer às 

professoras “a forma ou o meio mais aproveitável que facilita o menino a adquirir 

uma instrucção conscienciosa”.(p. 8). Como já foi mencionado no capítulo 3, não se 

tratava de reformulação de programa, mas de uma nova forma de trabalhar, a partir 

da experiência concreta do aluno, com estímulo da observação e do raciocínio. “Os 

meninos amam as novidades”, diz Santiago (p.11). Mostram-se inquietos e 

distraídos com as preleções, mas ficam interessados atentos com o ensino intuitivo.  

 
Fallar ás crianças sobre todos os seres da natureza [...] em estylo acommodado á sua 
comprehensão, exercitar-lhes a curiosidade sobre o valor  das cousas que as cercam, 
mostrar-lhes a origem e o préstimo delas, fazer-lhes ver a razão que tiveram os 
homens de crear os diversos ramos da sciencia, [...] de modo ameno e sem o menor 

                                                 
71 Conferências Pedagógicas eram realizadas periodicamente pelos professores sobre temas 

variados: progressos da ciência, métodos e sistemas de ensino, questões práticas do cotidiano 
escolar, tudo, enfim, que pudesse interessar e se relacionar com a educação e a instrução.  Nessas 
oportunidades, os mestres estreitavam laços, debatiam , discutiam problemas, apontavam caminhos 
para a solução de problemas.  
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constrangimento, eis todo o fundamento de um dos mais interessantes systemas de 
ensino do presente século [...] (SANTHIAGO, 1881, p. 8).  

 

Havia necessidade, evidentemente, que a professora fosse bastante instruída 

para que a lição de coisas tivesse um resultado satisfatório, aliado a um programa 

que tivesse por finalidade: 

1º - ministrar noções rudimentares dos reinos da natureza; 

2º - aplicar as noções aos seres isolados, de acordo com a experiência do 

aluno (completando com leituras e trabalhos artísticos, principalmente desenho);   

3º - mostrar as vantagens dessa aplicação na vida prática. (Idem). 

 

O bom resultado da lição de coisas dependia, também, dos ‘museus 

escolares’, que deveriam contar com pequenas coleções, fundamentais para o 

ensino das ciências físicas e naturais. Cada uma das escolas normais se esmerou 

em formar a melhor “biblioteca de lição de coisas” ou ter melhores e mais completas 

coleções de objetos, grande parte vindas da Europa e Estados Unidos. Segundo 

explica Uchoa Cavalcanti (1879), eram importadas caixas de lições de coisas, cada 

caixa com divisões que, por sua vez, eram subdivididos em escaninhos contendo 

espécimes organizados metodologicamente segundo a classificação científica. O 

conteúdo das caixas era o mais variado possível, pois tanto podiam ser vegetais, 

minerais ou animais, como também objetos relativos a vestuário, alimentação ou 

habitação. Com habilidade, pode a mestra, junto com os alunos, formar suas 

próprias caixas, com espécimes e amostras nacionais, como sementes, fibras ou 

madeiras. Todos constituindo excelente material para trabalhar a origem e história 

do que a humanidade produziu ao longo do tempo além de poder explorar os 

sentidos dos alunos, despertar-lhes a atenção e o interesse, desenvolver a 

expressão oral nos mais tímidos e, daí, encaminhá-los ao manuseio e leitura de 

livros. 

 

Em consonância com os meios para alcançar os fins propostos pela 

Sociedade Propagadora desde o início e como consequência natural de se trabalhar 

bem a lição de coisas aliada aos museus, ampliou-se a necessidade de se ter 

bibliotecas escolares bem sortidas e atraentes, não só com o propósito de criar nos 

alunos o gosto pela leitura, mas também como importante recurso auxiliar para o 

ensino. E mais que isso, complementa Uchoa Cavalcanti, é importante cuidar 
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também para que a biblioteca possua obras pedagógicas para a própria instrução 

das professoras, para que “não estacionem em seu saber, mas procurem 

continuamente alargal-o. Se os mestres se mostram arredios e alheios ao 

movimento scientifico de sua épocha [...] se incompatibilisam com sua grandiosa 

missão, dando um mao ensino” (CAVALCANTI, 1879, p.57). 

Acompanhando os debates da época e ainda preocupados com o despreparo 

de grande parte dos candidatos ao magistério, mais uma vez a Sociedade 

Propagadora reformou o plano de ensino em 14 de janeiro de 1885, aprimorando e 

ampliando o curso preliminar ou preparatório ao Curso Normal. (MEMÓRIAS, p.23). 

De acordo com o Regulamento, a escola da Sociedade Propagadora compreendia 

dois cursos: um preparatório e outro geral, que incluía o Curso Normal para 

Senhoras que aspirassem ao magistério primário. Segundo o “Plano da escola”, o 

curso preparatório constava das seguintes matérias, distribuídas em cinco cadeiras: 
 1ª cadeira: Lingua portuguesa: ensino elementar. 
 2ª cadeira: Arithmetica pratica, comprehendendo as quatro operações  
                de inteiros e fracções e systema de pesos e medidas. 
 3ª cadeira: Calligraphia pratica 
 4ª cadeira: Desenho linear 
 5ª cadeira: Noções de musica (p.3). 
 
O curso Geral se distribuía em 5 séries, cada uma com 5 cadeiras: 

1ª série: 
1ª cadeira: língua portugueza: grammatica, analyse e redacção. 
2ª cadeira: Arithmetica até proporções. 
3ª cadeira: Lingua franceza: ensino pratico e principios de conversação. 
4ª cadeira: Geographia e historia geral. 
5ª cadeira: Instrucção cívica e moral. 
 
2ª série: 
1ª cadeira: língua portugueza: historia da língua, analyse litteraria, phonetica e  
                  morphologica. 
2ª cadeira: Arithmetica, estudo complementar: applicação da regra de três, 
                  progressões e logarithmos. 
3ª cadeira: Elementos de physica e chimica. 
4ª cadeira: Lingua franceza: grammatica, redacção, conversação e traducção. 
5ª cadeira: Lingua ingleza ou allemã: grammatica e traducção. 
 
3ª série: 
1ª cadeira: Lingua italiana: grammatica e traducção. 
2ª cadeira: Elementos de álgebra até equações de 2º grão. 
3ª cadeira: Elementos de geometria com applicações praticas. 
4ª cadeira: Psychologia, lógica e esthetica. 
5ª cadeira: Noções de mechanica. 
 
4ª série: 
1ª cadeira: Historia da litteratura e noções sobre as principaes sciencias  
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                  e industrias. 
2ª cadeira:Elementos de sciencias naturaes. 
3ª cadeira: Hygiene e economia domestica. 
4ª cadeira: Escripturação mercantil. 
5ª cadeira: Agricultura. 
 
5ª série: 
1ª cadeira: Estudo da língua portugueza no seu mais amplo desenvolvimento. 
2ª cadeira: Cosmographia e chronologia. 
3ª cadeira: Chorographia do Brazil e topographia de Pernambuco. 
4ª cadeira: Historia geral do Brazil e especial de Pernambuco. 
5ª cadeira: Pedagogia. (p. 4). 
 

Além dessas matérias, havia “ensino prático de desenho, pintura, musica, 

trabalhos de agulha, ornatos, cortes de roupa e exercícios pedagógicos” (Idem, p. 5). 

Para cumprir tão vasto plano, a escola normal conta com um corpo docente 

“composto de verdadeiros apóstolos do magistério, que não poupam esforços não 

só para o bom desempenho dos cargos, mas também para o progresso das 

alumnas” (MEMÓRIAS, 1892, p. 29). 

O resultado desse ‘bom desempenho’ se refletia nos exames, a cada ano 

mais severos, “de modo a acautellar os interesses da instrucção publica, evitando 

em favor das alumnas indébitas condescendências” (Idem). Havia, realmente, a 

preocupação e o compromisso de entregar às escolas públicas da província, as 

melhores professoras, o que anualmente era reconhecido pelo Inspetor da Instrução 

Pública. 

Em seu Relatório de 1885, João Barbalho Uchoa Cavalcanti ainda mais se 

expande, confirmando esse mesmo juízo e apresenta minuciosamente o resultado 

de todos os exames por ele presidido. Conclui ressaltando as vantagens que a sadia 

emulação traz para as duas instituições que são equiparadas, gozam dos mesmos 

direitos e prerrogativas. 

Dentre as inovações introduzidas nos anos 80 para aperfeiçoar a formação 

das professoras, merece destaque a criação das Conferências Escolares, condição 

sine qua non para a aprovação da aluna-mestra. No último trimestre letivo, perante 

uma comissão formada pelo diretor da Escola Normal e dos professores da série, 

um grupo de três alunas apresenta os estudos realizados de um determinado 

assunto e os discute. Os temas podem ser os mais variados, de livre escolha das 

alunas ou sugeridos pelos professores. Podem ser questões teóricas ou práticas: 

teses, biografias de educadores célebres ou métodos aplicados na prática. Trocando 
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ideias, comunicando observações, discutindo-as e apreciando-as em comum, “elas 

aumentam a soma de seus conhecimentos e contribuem para melhorar o ensino. [...] 

A pratica, a experiência, o estudo, vão mostrando pouco a pouco à mestra que há 

sempre o que aprender na arte de ensinar” (CAVALCANTI, 1879, p. 71). 

Além disso, as Conferências congraçam os membros do magistério 

estreitando laços, pois possibilitam maior comunicação entre eles com a troca de 

ideias e experiências, além de permitir sugestões para melhor proveito da 

aprendizagem das futuras mestras.  

Os Relatórios indicam que a experiência da Conferência se mostrou positiva, 

até mesmo ultrapassou as expectativas em alguns casos. Conforme relata Pinto 

Junior, aproveitando o bom nível das Conferências, algumas alunas se uniram para 

fundar, em 1884, um Club Litterario, exatamente para debater as teses, difundir os 

estudos desenvolvidos.  

Pelo que foi apresentado, se percebe que o clima efervescente de sadia 

competição entre as duas Escolas Normais do Recife perdurou durante décadas, 

não se deixando abalar pelas ‘agitações’ internas e externas de caráter político, 

econômico e social que marcaram o final do século. 

Os professores também não ficaram pra trás. Como a Revista Mensal da 

Instrucção Publica só circulou por dois anos (1872-73), em agosto de 1896 criaram a 

Tribuna Litteraria: revista de Sciencias e Lettras, surgida da necessidade de mostrar 

à sociedade o “material accumulado pelo trabalho das pesquisas scientificas, 

litterarias e artísticas do corpo docente da Escola de Ensino Secundario para 

Senhoras, a cargo da Sociedade Propagadora da Instrucção” (p. 1).  Com a 

publicação, pretendiam prestar um serviço ao país e satisfazer uma necessidade 

pública: divulgar os conhecimentos que, na verdade, devem ser patrimônio de todos 

e contribuir para difundir a necessidade da educação do povo. 
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            Primeira página do primeiro número do jornal – agosto de 1896 

 

 Nesse primeiro número, a página 2 foi reservada para Pinto Junior que faz 

uma síntese dos feitos da Sociedade Propagadora em seus 24 anos de existência, 

demonstrando o valor da “iniciativa particular quando se dirige a fim nobre e 

grandioso como é fornecer o pão do espírito à mulher e às classes populares, 

auxiliar o desenvolvimento da instrucção em todos os seus gráos.” 

 No levantamento que fizemos, este deve ter sido o último artigo escrito pelo 

principal fundador da Sociedade Propagadora da Instrução Pública. A semente 

estava lançada e havia brotado, mas precisaria ser cultivada. Os ideais e desejos de 

progresso e civilização com a participação da mulher ainda precisariam contaminar 

muitos mais e ampliar a ação apenas iniciada em 1872. O século XX se aproximava 

e, com ele, o apogeu da Escola Normal Pinto Junior: mais lutas, ações coletivas 

para novas conquistas. As “meninas da Pinto Junior” como passaram a ser 

conhecidas as normalistas, no século XX, não vestiam azul-e-branco, mas como se 

expressou Flavio Guerra, faziam parte do colorido da cidade do Recife com seu traje 

branco e caque. 
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7. CONSIDERAÇÕES  FINAIS 
 
 

 
Elas [as mulheres] são a força mais importante de nossa economia. São elas 
que gastam e ganham a maior parte do dinheiro. Delas partem as decisões 
financeiras mais importantes. E, mesmo assim, nós as desprezamos, nunca 
planejamos as coisas pensando nelas, jamais as consultamos. A Nova 
Economia obedece a princípios a que as mulheres estão mais habituadas – 
colaboração em vez de comando e controle, só para citar um exemplo -, e os 
homens, a menos que se dêem conta disso e mudem de enfoque, estarão 
fadados ao fracasso (PETERS, 2003).72 

 
Tom Peters, considerado o “mais influente pensador do mundo corporativo de 

todos os tempos”, escrevendo sobre a força das mulheres neste início do século 

XXI, provoca polêmicas com previsões desconcertantes e análises ousadas sobre o 

futuro das organizações.  

Vivemos, mais uma vez, uma nova era de mudanças, a pós-modernidade, 

consequência da globalização/mundialização e dos avanços tecnológicos, que se 

refletem numa nova ideologia do trabalho e observamos que, nesta época de 

transição paradigmática, as mesmas questões são reapresentadas e discutidas. Isso 

significa que nem tudo foi resolvido pela modernidade e que o processo ainda está 

em construção. 

Fazendo-se as devidas adaptações de linguagem, as afirmações de Tom 

Peters bem que poderiam ser alocadas em fins do século XIX, época em que a idéia 

de progresso passou a ser ligada à formação de um novo trabalhador, “buscando 

disciplinar não apenas seu trabalho, mas também suas relações familiares [...] todo 

seu cotidiano, não somente através de um processo de persuasão e educação, mas 

também através da coerção, da vigilância e da repressão”. (LOURO, 1992, p. 64). 

Vista de outra forma, a “nova Eva” foi chamada a participar do processo civilizatório. 

Ou, diriam alguns, que foi consentido à mulher a participação, uma vez que se 

precisaria dela para levar à frente o projeto de modernização para inserir o país no 

mundo civilizado. E o mundo civilizado da época, regido pelo “velho Adão”, mostrava 

que o magistério poderia ser uma ocupação feminina. 

Recorrendo a diferentes fontes, ao longo deste estudo, procuramos mostrar 

de que maneira foi se construindo uma comunidade de sentido, como o mundo 

                                                 
72 Extraído do livro de Tom Peters: Re-imagine! Business excellence in a disruptive age. Mencionado 

no Jornal do Commercio, Recife, 18 abr.2004. Desafio 21, Caderno Empregos e Oportunidades, 
p.43.  
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ocidental e a sociedade pernambucana foi se preparando para a aceitação de 

inovações, em grande parte vindas da Europa, no contexto amplo da Modernidade, 

aceito como sinônimo de movimento de idéias novas e de progresso. Mas civilização 

e progresso só poderiam ser alcançados através da educação. E o Estado foi 

pródigo em leis e discursos. Na prática, os ideais liberais se confrontaram com a 

realidade da sociedade brasileira imperial, patriarcal, escravista, com interesses 

incompatíveis com as novas doutrinas. Por isso, elas foram ‘selecionadas’: era 

benvinda a modernidade que trazia a comodidade proporcionada pelos novos 

inventos, a dos meios de transporte, luz elétrica, máquinas e saneamento. E só.  

Mas a difusão das ideias de progresso/atraso, civilização, desperta o desejo 

de ser moderno e começa-se a formar a comunidade de sentido. Para isso 

contribuíram: a urbanização da cidade do Recife a partir da segunda metade do 

século XIX, o surgimento de uma elite intelectual disposta a ir além de discursos 

aliados à luta das mulheres pelo acesso à instrução e à educação e pela 

oportunidade no campo profissional, pelo direito de exercer o magistério. Tudo isso 

com farto uso da imprensa. 

De modo geral, muito já se falou sobre a submissão das mulheres, vivendo 

entre as paredes da casa, aceitando passivamente a dominação masculina, 

disfarçada pelas relações de afeto e confirmada pela destinação natural da 

maternidade. Vimos como a elevação cultural da mulher foi/está sendo um processo 

lento e gradual de redefinição dos padrões de comportamento social.  

O que fica evidente é a eternização de determinadas visões, de determinados 

comportamentos ao longo da história. A dominação da mulher pelo homem, parece, 

é continuamente recriada nas diferentes sociedades humanas. Mais recentemente, 

no mundo ocidental moderno, basicamente três instituições foram/são usadas, além 

da Família, para reproduzir continuamente essa “ordem”: a Igreja, o Estado e a 

Escola, com pesos e funções que variaram/variam de acordo com a época e a 

sociedade.  

A própria História das Mulheres (que agora está sendo escrita) mostra o 

empenho dessas instituições, em diferentes momentos, para manter a dominação 

masculina, apesar das transformações (reais ou aparentes) ocorridas, apesar de 

ações pontuais de algumas mulheres para alcançar visibilidade e romper com as 

exclusões sistemáticas.  Alguns nomes femininos foram destacados neste trabalho e 

apareceram como mulheres célebres, heroínas, preservadas que foram pela história, 
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mulheres que, devido a circunstâncias especiais, puderam e souberam aproveitar 

seu espaço para ousar, se libertar de preconceitos e desejaram o mesmo para 

outras mulheres. 

No século XIX, tanto na Europa como no Brasil, prestígio e poder se 

relacionavam ao conhecimento que a cultura letrada proporcionava. Com a difusão 

dos ideais da Ilustração e da Revolução Francesa, educação escolar passou a 

significar possibilidade de ascensão social para grande parte da população 

trabalhadora iletrada, o que, por sua vez, significou a necessidade de se criar um 

sistema público de educação/instrução, que necessitava de professores, que 

precisariam ser formados. 

No Brasil, no último quartel do século XIX, com novas necessidades políticas, 

econômicas e sociais, os intelectuais criticaram a realidade e clamaram por 

educação. Uma missão civilizadora foi atribuída às mulheres, o que acirrou as 

discussões acerca de uma educação leiga tutelada pelo Estado, o novo papel das 

mulheres junto a uma nova visão de infância e o acesso das meninas à 

escolarização. A partir disso, exaltadas as diferenças naturais entre os sexos, as 

profissões foram “sexualizadas”. Considerando a natural facilidade das mulheres 

para lidar com as crianças, o trabalho feminino na escola elementar, na esfera 

pública, foi aceito pela sociedade.  

Revimos como as primeiras Escolas Normais do país, inspiradas nas Escolas 

Normais francesas, exclusivamente destinadas aos homens, não obtiveram sucesso, 

abrindo e fechando ao longo dos anos, mas que em Pernambuco não tiveram o 

mesmo destino. Existindo já uma Escola Normal para homens, foi criada uma outra, 

só para mulheres, criada pela Sociedade Propagadora da Instrução Pública. E esse 

foi o nosso empírico, nosso objeto de estudo. 

Inspirados em experiências positivas desenvolvidas em alguns países da 

Europa e Estados Unidos, um grupo de intelectuais, pessoas influentes na 

sociedade pernambucana decidiu passar do discurso à ação, ajudando a província a 

fazer algo pela instrução e educação. Foi criada uma associação, a Sociedade 

Propagadora da Instrução Pública, expressão dos desejos de progresso, buscando 

transformar desejos em ações concretas. 

Analisando o papel desempenhado pela Sociedade Propagadora da Instrução 

Pública em Pernambuco, mostramos como a “benemérita e patriótica associação” se 

tornou veículo de realização de iniciativas concretas, feitas com a participação da 
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mulher e que colocou em discussão a presença da mulher no que ela tem de natural 

(maternidade), sem causar escândalo na sociedade, contribuindo para a constituição 

da comunidade de sentido.  
 Grande parte das informações a respeito da Escola Normal para Senhoras foi 

extraída do livro Memória sobre os factos mais importantes da Sociedade 

Propagadora da Instrucção Publica em Pernambuco, escrita pelo próprio Pinto 

Junior, por ocasião da comemoração do 20º aniversário de sua fundação, que se 

baseou na Ata de fundação, nos Estatutos, Regulamentos, sendo bastante fiel aos 

documentos oficiais. Em se tratando de uma obra comemorativa, evidentemente, 

inseriu também, os discursos laudatórios, as palavras elogiosas dos membros da 

associação, pois, eles conheciam bem o que significou “promover a organisação de 

uma associação vasta, eminentemente civilisadora que, directa ou indirectamente, 

auxiliando a acção do poder publico, fornecesse ao povo e difundisse por toda parte 

a instrucção, sobretudo a que é elementar e interessa ao maior numero de nossos 

concidadãos”. 

 Compreendemos bem o que Le Goff (2003) quis dizer ao destacar o dever 

principal do historiador, a crítica do documento, analisando-o como monumento, 

como produto de uma sociedade que o fabricou, conforme as relações de forças 

que, na época, detinham o poder. Foi exatamente esse o ponto, a chave para tentar 

decifrar porque Pernambuco foi “exceção à regra”, isto é, por que é que não ocorreu 

em Recife o que ocorreu a partir de 1835 em várias capitais de províncias, quando 

surgem as primeiras escolas normais, num processo longo, difícil e intermitente em 

que foram criadas, fechadas e reabertas? 

 Sabemos que desejo, ideia, sentimento, por si só, não faz história, não faz 

acontecer. Houve necessidade de uma instituição, a Sociedade Propagadora da 

Instrução Pública, para transformar desejos em ações concretas. Nas demais 

províncias também foram criadas associações, até mais numerosas que aqui. Mas 

os associados eram outros, o local era outro! Aqui, as ideias e discursos faziam 

outro sentido, não caíram no vazio. Ao contrário: caíram nos ouvidos certos das 

pessoas certas, verdadeiramente patrióticas e querendo o progresso e a 

transformação através da educação/instrução. O desejo então se materializou. 

Devemos confessar nossa empolgação pelo estudo, admitir mesmo uma 

posição ingênua em certos momentos, ‘embarcando’ nos discursos ufanistas do 

documento comemorativo dos 20 anos da Sociedade Propagadora. Alertadas do 
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“perigo”, procuramos alargar os documentos para além do original, tentando inseri-

los no contexto mais amplo da modernidade do Brasil e do mundo ocidental.  

Os “dados” não estavam todos reunidos. Ao contrário, estavam espalhados e 

ocultos. Foi preciso, então, ter paciência e persistência para recolhê-los. E até de 

uma dose de sorte. Garimpando informações aqui e acolá, juntando-as, deduzindo e 

ousando possíveis respostas para as nossas perguntas, pudemos completar o 

“quebra-cabeças” e, com entusiasmo, concordar que foi mesmo a sociedade 

pernambucana que fundou, no Brasil, a primeira instituição destinada 

exclusivamente ao preparo da mocidade feminina para a vida do magistério. Pode 

não ter sido a primeira a ter a ideia, mas foi a que a executou. 

Podemos entender também o sentido das palavras registradas no Livro de 

Ouro da Sociedade Propagadora da Instrução Pública, plenas de emoção e da 

sensação de ter dado uma grande contribuição à pátria: “Pernambuco é o Oriente de 

todas as glórias do Brasil, é também das iniciativas mais elevadas, entre as quais 

conta a ser berço do preparo da mulher para o magistério primário, criada para 

ajudar o governo a difundir a instrução elementar na Província”. De iniciativa privada 

com espírito público, já no final do século XIX, a Escola Normal para Senhoras 

comemorava seu “tríplice pioneirismo”: 

- a 1ª escola normal instituída no Brasil destinada unicamente para mulheres; 

- a 1ª escola a funcionar à noite, por motivos especiais; 

- a 1ª escola não mantida pelo governo a funcionar gratuitamente. 

 

 Impregnadas do sentimento de admiração e respeito por todos que 

abraçaram a casa da educação e desenvolveram esse trabalho pioneiro, não 

esboçamos reação à descoberta de uma atração por esse passado, pelo desejo de 

conhecer esse passado, pela necessidade de buscar respostas às nossas 

perguntas. Não demorou muito para descobrir que  
a poesia da história repousa no fato quase milagroso de que, por esta mesma 
terra, por este mesmo chão familiar, já caminharam outros homens e 
mulheres, tão reais quanto nós, com pensamentos próprios, levados pelas 
próprias paixões, todos mortos agora, gerações e gerações completamente 
desaparecidas, da mesma forma que nós muito em breve desapareceremos 
como fantasmas ao raiar do dia. (G.M.Trevelyan) 

 

 A epígrafe utilizada por Lowenthal (1998) em Como conhecemos o passado 

possibilitou a “consciência do passado como um âmbito que coexiste com o 
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presente, ao mesmo tempo que se distingue dele” (p. 65).   A cada passo dado, 

percorrendo ambientes onde estiveram nossos personagens, agora tão familiares, a 

cada reflexão feita, pensamentos e acontecimentos do passado se confundiam com 

o presente, sempre acrescidos, modificados por surpresas, acasos inesperados, 

tudo impregnado de emoção. Tornou-se possível captar fragmentos tangíveis de um 

passado que poderia permanecer incognoscível, embora saibamos que, mesmo 

tentando recuperar e preservar esse passado através dos registros escritos, o que 

conseguimos é apenas uma construção nossa, ainda cheia de incertezas. 

 Certamente, os estatutos, regulamentos e os registros das memórias foram 

deixados para que nos assegurássemos de que realmente foi feito o que se disse 

que foi feito, impregnando-os de valores positivos contagiantes que exortam à 

continuação da luta. 

Embora a escola normal feminina fosse criada para atender à reivindicação 

das mulheres da Sociedade, foi necessário que um homem, o Dr. João José Pinto 

Junior, que tinha o poder (pois era o Diretor Geral da Instrução, cunhado do 

presidente de província, professor/diretor da Faculdade de Direito, pertencente ao 

grupo conhecido como “a geração de 1870”) tomasse a frente e, pelo seu prestígio e 

vontade política conseguisse a realização desse feito. Também é uma figura 

apaixonante e nos faz lembrar Pestalozzi, que seguiu uma trajetória semelhante: 

ambos se dedicaram à educação, sensibilizados que estavam com a situação das 

crianças, após experiências decepcionantes com a política partidária. Mas é um 

outro estudo possível. 

 Como vimos, a educação da mulher conheceu importantes mudanças 

especialmente no final do século XIX, quando a sociedade começou a aceitar, 

gradativamente, a inserção da mulher no mundo da educação escolar formal. No 

entanto, essa história ainda não terminou. A semente fora lançada, germinou e 

anunciava esplêndidos resultados já no início do século XX. 
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