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PALAVRAS INICIAIS 
A HOMENAGEM, O ESPANTO E SEUS DESDOBRAMENTOS 

II Conferência Internacional das Mulheres, 1910. Na Dinamarca, mulheres de 

diferentes países se reúnem para debater questões relacionadas à causa 

feminista. Nesse encontro, Clara Zetkin,1conhecida no movimento de mulheres 

por sua luta em prol dos direitos femininos, propõe a declaração de 8 de março 

como Dia Internacional da Mulher. Simbolicamente, a declaração dessa data 

específica presta uma homenagem às tecelãs mortas em Nova York durante a 

primeira greve desencadeada por mulheres. Desde então, as comemorações 

de 8 de março estão vinculadas à luta das mulheres por melhores condições de 

vida, sociedades mais justas e igualitárias.2

8 de março de 2001. Muitas mulheres recebem flores. Em todos os cantos do 

mundo brotam comemorações e reivindicações. Nas ruas, outdoors saúdam as 

mulheres; inserções comerciais e programas especiais são exibidos nas 

                                           

1 “Clara Zetkin (1857-1933), alemã, membro do Partido Comunista Alemão, deputada em 1920, militava 
junto ao movimento operário e se dedicava à conscientização feminina. Fundou e dirigiu a revista 
Igualdade, que durou 16 anos (1891-1907)” (Eva Alterman Blay, 2001, p.602). 

2 Há controvérsias quanto à ordem dos fatos, datas e outros detalhes. Eva A. Blay (2001) diz que “No 
Brasil vê-se repetir a cada ano a associação entre o Dia Internacional da Mulher e o incêndio na 
Triangle, quando na verdade Clara Zetkin o tenha proposto em 1910, um ano antes do incêndio. É 
muito provável que o sacrifício das trabalhadoras da Triangle tenha se incorporado ao imaginário 
coletivo da luta das mulheres” (p. 605): grifos da autora) Sem entrar no mérito das questões, ressalto 
como podem as representações superarem os fatos e virarem história até serem desconstruídas, e outras 
narrativas, também versões e representações, ocuparem seu posto provisório de “verdade aceita”. 
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televisões; jornais trazem anúncios em rosas de papel; sites na internet e 

correntes enviadas por e-mails nas mais variadas formas e com conteúdos 

diversos circulam no ciberespaço; passeatas, shows e discursos são 

produzidos; em shoppings homenagens são feitas em panfletos e atividades 

especiais...

Nesse mesmo ano, no dia 8, fui surpreendida com uma carta de parabéns 

enviada por um colégio de Recife: um texto atribuído3 a Victor Hugo contrapõe 

representações fundadas nas supostas diferenças entre mulheres e homens. O 

mesmo texto circulou entre os clientes de uma loja de um shopping. Na 

internet, encontrei-o nesse mesmo dia e em outras consultas posteriores. 

Estamos no século XXI. Nem tudo são flores! 

Compartilho essa leitura e minhas intrigas.

O homem é a mais elevada das criaturas.  

A mulher, o mais sublime dos ideais, 

Deus fez para o homem um trono; para a mulher, um altar. O trono 

exalta e o altar santifica. 

O homem é o cérebro; a mulher, o coração. O cérebro produz a luz; o 

coração produz amor.  A luz fecunda; o amor ressuscita. 

O homem é o gênio; a mulher o anjo. O gênio é imensurável; o anjo é 

indefinível;

A aspiração do homem é a suprema glória; a aspiração da mulher é a 

virtude extrema; a glória promove a grandeza e a virtude. A divindade. 

                                           

3 Digo “atribuído” porque tentei de muitas formas encontrar referências que garantissem a veracidade da 
autoria do texto como sendo mesmo de Victor Hugo, mas não consegui. De qualquer maneira, o que 
aqui importa é o conteúdo e a utilização do discurso atribuído a um escritor reconhecido do século XIX. 



       15

Palavras iniciais

Saberes consentidos 
Conhecimentos negados 

O homem tem a supremacia; a mulher, a preferência. A supremacia 

significa a força; a preferência representa o direito. 

O homem é forte pela razão; a mulher, invencível pelas lágrimas. 

A razão convence e as lágrimas comovem. 

O homem é capaz de todos os heroísmos; a mulher, de todos os 

martírios. O heroísmo enobrece e o martírio purifica; 

O homem pensa e a mulher sonha. Pensar é ter uma palavra no 

cérebro; sonhar é ter na fronte uma auréola. 

O homem é a águia que voa; a mulher, o rouxinol que canta. Voar é 

dominar o espaço e cantar é conquistar a alma. 

Enfim, o homem está colocado onde termina a terra; a mulher, onde 

começa o céu.

(Victor Hugo) 

O que implica e qual o motivo de dizer que no século XXI o homem é o 

cérebro, o gênio, o pensamento e a razão capaz de todos os heroísmos; e a 

mulher o coração, o anjo, a sonhadora invencível pelas lágrimas? O que se 

quer com a reprodução das representações presentes nas palavras proferidas 

no século XIX? Nos homenagear, respeitosamente, relembrando e nos 

colocando novamente na pele de mulheres dóceis, ternas sonhadoras e 

eternamente mães e donas de casa prendadas? Deslocando o foco: quem leu? 

Quem jogou fora? Quem se indignou? Que Marias se emocionaram e se 

sentiram fortalecidas com essas palavras? Se circularam nas escolas, 

shoppings e sites, a quem foi dirigida essa mensagem? Ao silêncio fúnebre das 

tecelãs de Nova York? Aos homens do século XXI saudosos das mulheres de 

antigamente? Às mulheres invisíveis de 8 de março? Que homem é esse? Que 

mulher é essa? Que comportamentos uma mensagem como essa provoca? 

Que legitimidade social e cultural lhe é conferida? Como contribuem esses 

tipos de discursos para a construção das relações desiguais de gênero entre 
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homens e mulheres? E, afinal, por que na dinâmica da história, 

representações, objetos, lembranças, memórias, valores e atos adquirem um 

“poder de representatividade” e persistem e, invertendo a lógica do discurso 

inicial, viram homenagem? Será que é retomando, na origem etimológica da 

palavra homenagem,4 a presteza do vassalo que deve sua fidelidade ao 

suserano?

Mas não foi sem propósito que transcrevi o texto de Victor Hugo. Foi por 

espanto de sua apropriação no propagado novo milênio e pela proximidade 

com o meu campo de investigação. Ao ler essa “homenagem”, o ESPANTO em 

todas as suas acepções me atordoou – fiquei pasmada, assustada, admirada e 

estarrecida com a surpreendente homenagem. Repetir em espaços nos quais 

meninos e meninas estudam, em 2001, em uma data simbólica que marca 

conquistas e lutas pela emancipação e igualdade entre os gêneros, 

representações que trazem vestígios e indícios dos significados que 

permeavam, há quase dois séculos, os discursos que cerceavam o acesso das 

meninas ao ensino formal, causa espanto e indignação. Gosto particularmente 

de uma frase de Eliane Marta Lopes (1992), uma estudiosa da história da 

educação, que diz: “... existe sempre um momento em que a história começa, 

um ponto de partida – que também é um ponto de chegada – e que, quase 

sempre, é o espanto do presente” (p. 108).

                                           

4Conforme a reprodução do verbete no dicionário eletrônico Houaiss a etimologia da palavra homenagem 
é “provç. ant. omenatge 'vassalo, homem de armas que deve sua fidelidade ao suserano', ligado ao 
provç. ome 'homem' e tido como der. do lat. *hominatìcus 'id.'; cf. fr. hommage (1160), esp. homenaje
(1140); ver homin(i)-; f.hist. sXIV homenagee, sXIV omenagem”.
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Construí como objeto de minhas pesquisas uma trama de representações cuja 

“trajetória espiral” segue o acesso da mulher à instrução em Pernambuco no 

início do século XIX. Recorro a diferentes fontes e enfoco variadas 

representações sociais construídas nos atos discursivos, de homens e 

mulheres, tendo gênero como categoria central de análise. Esboçar uma das 

versões possíveis do passado, a partir de um discurso presente, não é uma 

empreitada nada fácil; analisar as permanências e transformações nas 

relações sociais que colaboraram para a dominação simbólica nas relações de 

gênero configura-se um desafio. 

Este texto que você lê está organizado em duas partes; porém, antes de cada 

uma delas, há uma seção que serve de prelúdio. A próxima seção, o memorial 

metodológico, traz os registros das fontes utilizadas e considerações breves 

sobre cada uma delas; há nele também uma rápida discussão sobre aspectos 

teóricos e metodológicos das representações. Em seguida, a primeira parte, 

que traz ponderações teóricas historicizadas, é formada por três capítulos que 

problematizam a categoria gênero (Cap. I), a relação dessa categoria com a 

História da Educação (Cap. II) e, concluindo, há uma reflexão que articula 

questões sobre o conhecimento em suas interações com a epistemologia 

feminista e a categoria gênero (Cap. III). Para preparar o cenário em que se 

desenrolaram os discursos sobre o acesso das mulheres ao ensino formal, em 

forma de interlúdio, foram construídas três cenas pernambucanas intercaladas 

com registros iconográficos. Na segunda parte, cuja lógica inverte a estrutura 

da primeira e traz uma narrativa histórica pincelada com questões teóricas, 

posiciono para quem se dava a educação (Cap. IV); que lugares de educação 
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existiam na província e quais suas particularidades (Cap. V) e, no último tópico 

da segunda parte que fecha a dissertação, recupero e analiso representações 

que trazem “o quê” e “por quê” alguns conhecimentos eram consentidos e 

outros negados (Cap. VI). Por fim, retomo questões significativas e lacunas 

observadas no desenvolvimento da pesquisa em si e do texto em particular, na 

forma aberta das (in)conclusões. 

Como na controversa história do 8 de março e nas entrelinhas do texto de 

Victor Hugo, as flores podem nos dar pistas das permanências, rupturas ou 

transformações. Às vezes, o brilho delas confundem os desavisados. Podem 

carregar a ambivalência de serem ao mesmo tempo verdadeiras e falsas. Os 

detalhes são sutis. O olhar deve ser atento, curioso. As flores podem ser de 

plástico. Flores de plástico e discursos podem resistir ao tempo. Ou como diz a 

letra de uma música contemporânea: “as flores de plástico não morrem” - como 

as palavras de Victor Hugo e os discursos proferidos em Pernambuco no 

século XIX. Porém, se não morrem, degradam lentamente. Mas como nem 

tudo são flores, as palavras e os discursos permanecem formando 

representações. O desafio é desvelar o que há nos interstícios das 

representações, dos discursos e das flores. 





MEMORIAL METODOLÓGICO 
UMA TRAJETÓRIA NEM TÃO BREVE ASSIM 

Os memoriais guardam vestígios daquilo que se quer lembrar. Há 

memoriais que instigam a curiosidade e há memoriais que aborrecem. Ambos 

podem ter os mesmos registros, mas a disposição dos elementos no espaço e 

a forma como estão agrupados fazem a diferença. Procurei construir um 

memorial que proporcionasse informações sobre os processos e opções 

teóricas e metodológicas empregadas na pesquisa. Fiz também apontamentos 

sobre os locais de origem e os tipos de materiais utilizados como fontes. 

A pesquisa que possibilitou a escrita deste texto começou bem antes de 

meu ingresso no mestrado. Este trabalho que você lê é apenas um de seus 

pontos de chegada e, ao mesmo tempo, estação para uma outra partida, para 

uma outra trajetória que principia. Esta trajetória espiral, que busca o 

entendimento das relações entre a mulher e a educação, em suas múltiplas 

possibilidades, tendo gênero como categoria de análise, iniciou ainda durante 

minha graduação. Foi nesse período que, buscando informações sobre o 

episódio da instrução feminina em Pernambuco, estreitei os laços com a 

temática e coletei parte das fontes que utilizei.1

                                           

1 Nesse período eu era bolsista (CNPq) de iniciação científica de uma pesquisa desenvolvida pelo Centro 
de Educação da UFPE, A habilitação magistério em uma escola píblica de 2º grau, tendo como 
orientadora a professora Mabel de Albuquerque do Curso de Sociologia da UFPE. Posteriormente, a 
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Falo aqui das anotações, referências, transcrições de documentos e 

microfilmes recolhidos na Biblioteca Nacional e no Arquivo Público do Estado 

de Pernambuco entre 1991 e 1992. Principalmente, tinha em minhas pastas 

arquivados os Relatórios dos presidentes da província de Pernambuco de 1838 

a 1882; os mapas da Instrução Pública de Primeiras Letras de 1841 a 1871; os 

jornais publicados em Recife escritos por mulheres, dirigidos à elas ou que se 

referiam a elas no séc. XIX2; os Relatórios dos Diretores Gerais da Instrução 

Pública de 1825 a 1840; as Atas da Sessão do Conselho do Governo de 1828 

a 1830; a Coleção das Leis do Império do Brasil de 1823 a 1840; os dados 

estatísticos da população da província em 1827/1829/1842/1872; o 

levantamento de 23 livros escritos sobre a educação de mulheres e sobre elas 

no período de 1785 a 1901; os Anais do Parlamento Brasileiro – câmara dos 

deputados de 1830 a 1874; e alguns poucos folhetos raros sobre a instrução 

feminina no final do século. 

O conjunto de fontes descritas acima traz um dado interessante. Penso 

na relação entre o período estudado, início do século XIX, e os materiais que 

havia recolhido. Grande parte diz respeito a um tempo posterior ao período 

delimitado nesta dissertação. Considerando, como disse certa vez Michel de 

Certeau (2000), que “o corte é o postulado da interpretação (que se constrói a 

                                                                                                                               

pesquisa deu origem a um subprojeto sobre a história da Escola Normal em Pernambuco, etapa da qual 
participei mais ativamente. 

2 Espelho das Brasileiras, A Rosa, O Beija-flor, O Monitor da Família, O Myosotis, O Beija-Flor, A 
Mulher, A Baroneza Rabujenta, O Estudo e O Gremio dos Professores Primários, O Carapuceiro e O 
Diário de Pernambuco. 
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partir de um presente)” (p. 15), minha opção por desprezar, 

momentaneamente, parte do recolhido aqui recorro novamente a Certeau 

(2000) pela definição do “objeto (as divisões organizam as representações a 

serem reinterpretadas)” (p. 15), no meu caso, o conjunto de discursos 

relacionados ao acesso da mulher ao ensino formal na província de 

Pernambuco. Ora, se a Lei que permite o acesso das meninas à instrução é de 

1827, teria que retornar aos arquivos e buscar fontes que registrassem as 

representações através das quais tentaria compreender como se deu a 

construção desse consentimento e os porquês que me remeteriam aos 

conhecimentos que seriam a elas negados. Estava sendo definido meu 

período: 1800 a 1830. 

Agora, teria três limites de tempo para lidar, mas como diz Alfredo Bosi 

(1996), “datas são pontas de icebergs” (p. 19). Temos marcos, porém muitas 

coisas ainda estão submersas e os exemplos às vezes deslizam transbordando 

os dois extremos. Elegi como ponto de partida, 1800, simplesmente para definir 

um marco de quando começar a levantar informações dos discursos 

construídos que resultaram na lei de 1827. Meu segundo marco, 1830, foi 

selecionado tendo em vista poder ver o que aconteceria logo após a 

promulgação da lei. Os efeitos de uma lei nem sempre são imediatos, mas os 

discursos mais calorosos se dão um pouco antes e se estendem por um lapso 

de tempo logo após sua promulgação, reavaliações, emendas e outros 

adendos que vão se sucedendo, embora essas não estejam dentre as 

questões que instigaram minha pesquisa. O terceiro marco é o prazo que tenho 

para a entrega desta dissertação de mestrado que, diga-se de passagem, é 
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bem curto e que fica a cada ano mais curto ainda. Como parte do processo, o 

prazo impõe limites ao tempo em que se pode ir aos arquivos rastrear 

documentos, selecionar as informações, buscar novas fontes e explorar 

bibliotecas. Fazer história contra o tempo, creio eu, inviabiliza “escovar a 

história a contrapelo”, como dizia Walter Benjamin (1985, p. 225), mas a 

aceleração e os rumos da Pós-graduação dizem o contrário. 

Se tinha tanto material recolhido versando sobre o episódio da instrução 

feminina, se considero o tempo para se fazer uma dissertação de mestrado, 

principalmente em se tratando de história, extremamente curto, não seria 

incoerente deixar de lado um material rico, e já coletado, e partir para novas 

escavações? Não! Por conhecer as fontes que tinha, por revisar outras 

pesquisas que vêm sendo desenvolvidas no âmbito da História da Educação3 e 

por ficar curiosa e espantada com algumas representações esparsas que li 

sobre o período selecionado, ponderei que, mesmo sendo mais difícil a 

execução, a contribuição que poderia dar para o campo de pesquisas ao qual 

está alinhada minha dissertação seria bem maior se me voltasse para o início 

do século XIX. O período como um todo foi selecionado por ser ao mesmo 

tempo rico, conturbado, interessante e pouco estudado. A maioria dos estudos 

que encontrei na área de educação, em investigações semelhantes, enfoca a 

                                           

3 Cf., por exemplo, José Gondra (2001), Maria H. C. Bastos & Luciano Mendes F. Filho (1999), Rosa F. 
Souza, Vera T. Valdemarin & Jane S. Almeida (1998), Jane Soares Almeida (1998), Caderno CEDES 
51 (2000), Anais da Anped (1998, 1999, 2000 e 2001), Anais no Encontro de Pesquisa Educacional do 
Norte Nordeste (2001) e Anais do I Congresso Brasileiro de História da Educação (2000), entre outros. 
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segunda metade do século, ou versam sobre um período posterior à 

promulgação da Lei. Um desafio a mais. 

Definido o período, senti a necessidade de compreender melhor o que 

se passava na província no início do século XIX. Retomando o trecho de Michel 

de Certeau (2000) mencionado logo acima, que representações reinterpretar?

Acrescento eu, construir reinterpretações partindo de que tipos de fontes? É 

certo que cada fonte tem traços específicos; então, como abordá-las? As 

questões me incomodam e se acomodam ao mesmo tempo em que mergulho 

no período, nos textos, nas bibliotecas e nos arquivos. Busco referências em 

livros de outros historiadores e historiadoras que abordam o mesmo período, 

leio os relatos de viajantes que por aqui passaram, os anais da câmara e do 

senado, os jornais, os registros iconográficos, os livros de época e 

contemporâneos... Mas as especificidades continuam me incomodando.

Todas as fontes que utilizei trazem representações que formam um 

conjunto polifônico. Procurei, na medida do possível, obter registros com 

características e origens diferenciadas, na tentativa de cumprir a exigência, 

como disse certa vez Eliane Marta Lopes (1992), de “que se pluralize as fontes” 

(p. 110). A polifonia permite distinguir vozes que desenham sob ângulos 

diversos melodias com notas semelhantes; algumas destoam, outras criam 

dissonâncias. As origens, aliás uma das acepções do termo fonte, deixam 

marcas e vestígios nas formas de representar o que se vivencia. A relativa 

distância no tempo e a precariedade da conservação dos documentos nos 

arquivos públicos, em certa parte, direcionam e limitam os tipos de fontes a 

serem utilizados, retiram de cena algumas linhas melódicas que infelizmente 
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dificultam o entendimento da harmonia. Há na pauta discursos provenientes de 

fontes oficiais e não-oficiais. Vamos escutar um pouquinho cada uma dessas 

vozes.

Vou começar por onde as inquietações também começaram: abordar o 

discurso das leis considerando, como disse Luciano Mendes de Faria Filho 

(1998), suas “várias dimensões” (p. 98). Há trânsitos dinâmicos em todos os 

documentos oficiais que refletem de alguma forma as leis a que fazem 

referência nas várias instâncias em que elas circulam. Há debates na câmara 

dos deputados que tornam possíveis as leis, decretos, alvarás, emendas e 

outras variações. Depois de promulgados estes podem ser remetidos aos 

Presidentes de províncias, responsáveis por distribuí-los para outras 

localidades e instituições; no sentido inverso, retornam documentos que 

relatam e comprovam o que foi instituído nas leis e controlam sua eficácia e 

aplicação. Pensando nesse trânsito de fluxos duplos, Corte-Províncias-

Corte/Província-Corte-Províncias, que se mostra fundamental para 

compreender o acesso das meninas à instrução formal na província de 

Pernambuco, recorrer aos Annaes do Parlamento Brazileiro, que é a fonte em 

que estão registradas as discussões que vão possibilitar a construção das leis. 

Especificamente, o conjunto de fontes oficiais utilizadas na pesquisa foi 

composto por: Anais do Parlamento Brasileiro de 1823 e 1826 a 1830; Mapa da 

Instrução Pública de Primeiras Letras, Relatórios dos Diretores Gerais da 

Instrução Pública de 1825 a 1838; Ata da Sessão do Conselho do Governo de 

1828 a 1830; Coleção das Leis do Império do Brasil de 1823 a 1829; Projecto 

sobre o modo de organisar, e estabelecer a Instrucção Publica no Reino do 
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Brazil, de Francisco Stockler; dados estatísticos da população da província em 

1827/1829 e documentos manuscritos avulsos- em especial as 

correspondências do Bispo Azeredo Coutinho e outros documentos relativos à 

instrução no período - do arquivo histórico ultramarino de Lisboa. 

Todo esse corpus de discursos oficiais é produzido por indivíduos que 

se posicionam como sujeitos políticos e representam interesses específicos em 

meio a jogos de força e disputas de poder. As leituras possíveis desses 

discursos podem apontar para as ações sociais e culturais que foram 

historicamente sendo construídas no imaginário masculino e feminino, 

definindo normas, padrões, condutas, determinando práticas consentidas aos 

homens e negadas às mulheres e vice-versa. Além disso, não é qualquer 

indivíduo que os produz, são membros das classes mais abastadas e que, ao 

nominalmente representarem as províncias, representam os seus interesses e 

os do imperador. São falas que têm o endosso dos lugares sociais ocupados 

por quem as pronuncia e pelo poder simbólico que todo o aparato institucional 

transfere aos que recebem as credenciais e são autorizados a falar. Seus 

discursos, além de oficiais, são atos performativos4 que enunciam e fazem 

valer e existir a posteriori o que eles previamente estabelecem. Ou, nas 

palavras de Pierre Bourdieu (1996), sua eficácia como “discurso performativo 

                                           

4 Sobre essa questão, ver Pierre Bourdieu (1996) e Judith Butler (s. d.). Para essa autora, a noção de 
performatividade pode ser utilizada para romper com a fixidez que certas abordagens impõem à noção 
de representações. As proposições performáticas são necessárias para a realização dos resultados que 
enunciam, as representações podem assim ser deslocadas de seu viés meramente descritivo para uma 
esfera explicativa e constitutiva das relações sociais. 
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que pretende fazer acontecer o que enuncia no próprio ato de enunciá-lo é 

proporcional à autoridade daquele que o enuncia” (p. 112).5

Os discursos no parlamento que vão aos diários da câmara são, em 

parte, controlados:6 há notas sobre esquecimentos dos taquígrafos que deixam 

de registrar depoimentos ou trechos deles que sugerem tais censuras.7 Sua 

publicação é intencional, pois, além de, como disse o Sr. Gomide8 (1826), “o 

que se diz, e se ouve, esquece com facilidade, e o que se escreve dura 

eternamente” (Annaes do Parlamento, sessão de 11 de maio)9; por meio dela, 

o “povo assiste, por assim dizer, às deliberações do Parlamento; o orador não 

se dirige só à assembléia de que faz parte, mas por seu intermédio ao mundo 

inteiro” (texto de introdução dos Anais do Parlamento-Assembléia Geral 

Constituinte e Legislativa de 1823). 

                                           

5 Essas representações, com traços e significados semelhantes, encontramos “reinterpretadas” em Roger 
Chartier (1990). Quando ele discorre sobre o estudo das representações, coloca que são “determinadas 
pelos interesses de grupo que as forjam (...) [e que é] necessário o relacionamento dos discursos 
proferidos com a posição de quem os utiliza. (...) [Sempre abordando-as como que] “num campo de 
concorrências e de competições cujos desafios se enunciam em termos de poder e de dominação” (p. 
17). 

6 Ver como referência o trabalho de Paula Martini dos Santos Anais Legislativos: possibilidades e limites 
dessa fonte de pesquisa para a História da Educação.(s.d.)

7 Me deparei várias vezes com essa situação ao investigar os Anais. Transcrevo aqui uma dessas situações 
que se refere a um momento em que ocorria um debate acirrado sobre a instrução de meninas nos 
conventos no qual o Sr Lino Coutinho era autor do projeto e o único defensor: “Sr presidente concedeu 
a palavra aos senhores que se propuzesem a fallar, proferio o Sr Lino Coutinho um longo discurso, de 
que nada obteve o tachigrapho; findo o qual, orarão”(sessão de 22 de agosto de 1826). 

8 Antônio Gonçalves Gomide, médico,deputado por Minas Gerais. 
9 Na seqüência de sua fala, argumenta que: “Nos escriptos se estudam; e conservam nossas deliberações, 

sem cahirem nunca ao esquecimento de tudo quanto aqui se passa, destruimos de alguma maneira a 
desconfiança, que sempre houve com a criação desta câmara e evitarem que os homens esquentados 
espalhem em diverso sentido as nossas opiniões, que aqui se emittiram” (Annaes do Senado, sessão de 
11 de maio). Como fica implícito, os anais caracterizam também uma forma de controle dos 
significados e uma garantia de amenizar as distorções nas “opiniões” emitidas por deputados e 
senadores. 
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Dentro do que categorizo como conjunto de documentos não oficiais,

estão agrupados os relatos de viajantes, os livros e os jornais de época, 

registros iconográficos. Cada uma dessas fontes possui singularidades que 

requerem cuidados diferenciados no uso e nas análises das representações 

contidas nas mesmas.

Busquei os relato dos viajantes, partindo de minha necessidade de 

visualizar os movimentos, hábitos e costumes da época, compreender o que se 

passava no cotidiano da província, na intimidade dos moradores comuns, das 

cozinhas aos salões, os traços da estrutura política e da sociedade 

escravocrata da época. Meu primeiro critério foi selecionar os que passaram 

pela província no período. Encontrei três: Henry Koster, F. Tollenare, Maria 

Graham e um quarto que me foi útil pelos registros iconográficos - J. 

Rugendas. Seus relatos descritivos, quase antropológicos, mais ou menos 

detalhistas, me proporcionaram compreender melhor a província e a cidade da 

época, possibilitaram o que Ulpiano B. de Meneses (1996) chama de aceitar “a 

necessidade de historicizar a cidade como um ser social” (p. 147). Além do que 

procurava, encontrei várias referências à educação que me permitiram entrever 

o objeto de estudo de um outro ângulo, partindo de outras representações. 

Porém, procurei ficar atenta a algumas questões alusivas ao trabalho de 

análise dos relatos de viajantes como fonte para a pesquisa histórica10. Os/as 

viajantes são estrangeiros/as, muitas vezes, com um olhar curioso em busca 

                                           

10 Ver Revista USP. Dossiê Brasil dos Viajantes. São Paulo: n.1, 1989 e Miriam Lifchitz Leite. Mulheres 
viajantes do século XIX.(1997). 
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do pitoresco. Na ótica de alguns, ficam evidentes preconceitos e visões 

hierarquizadas das diferenças culturais, reforçados quando são realizadas 

comparações tendo como parâmetro os traços culturais de sua formação de 

origem.11 Há também a possível dificuldade de comunicação que alguns 

poderiam apresentar por não terem familiaridade com a língua do país de 

destino. Observei nas leituras que fiz que há diferentes graus de intimidade 

entre os/as viajantes e os moradores da província que resultam em avaliações 

e juízos de valor por vezes precipitados. O último ponto importante a ser 

destacado é que todos os relatos dos/as viajantes – como qualquer fonte - são 

olhares, são representações da cidade e de sua vida social, não a cidade e sua 

vida social em si – que nunca poderão ser reconstruídos em sua 

integralidade.12

Apesar de na minha narrativa não ter explorado analiticamente os 

registros iconográficos relacionados aos relatos dos/as viajantes, eles são 

incorporados ao texto como mais um olhar, mais uma imagem que institui e é 

instituída historicamente. Aqui, o uso de fontes iconográficas significa registrar 

um outro olhar dos/as viajantes. Uma outra forma de representar, no plano das 

imagens pictóricas, cenas da província.

                                           

11 Margareth Rago (s. d.) narra um caso interessante sobre o viajante Von Kraft-Ebing que, em meados do 
século XIX, aportando aqui com a bagagem de preconceitos culturais da Europa renascentista, viu nas 
práticas sociais e sexuais indígenas muitos dos “vícios” que o cristianismo lhe ensinou a ver. A autora, 
no comentário que encerra essa passagem do texto, pondera que a “representação instituiu-se como fato  
e, apenas recentemente, alguns trabalhos têm desconstruído essas imagens, entre misóginas e racistas, 
veiculadas pela documentação” (http://www.riototal.com.br/coojornal/academicos-arquivo.htm). 

12 Ver Jacques LE GOFF. História e Memória.(1996). 
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Outra fonte utilizada, os jornais publicados na época13 que, tendo uma 

linha editorial particular, reproduzem outras vozes, outras falas vindas de 

sujeitos com posições sociais e geográficas distintas. Ao trabalharem com 

atores diferentes, mesmo sendo filtrados antes por um editor, eles trazem 

contrapontos e até desacordos com os discursos oficiais, possibilitam o diálogo 

ao abrirem espaços para anúncios de membros da sociedade e seções para 

cartas. Por poderem ser vendidos, emprestados ou lidos em grupos, as 

representações dos autores das matérias publicadas neles circulam pela 

província e constituem outras representações que trazem vestígios do 

imaginário social da época. Por provocarem desacordos, incitam reações e 

discussões entre os deputados sobre a liberdade de imprensa.14 Diferenciam-

se dos relatos dos viajantes tanto na forma como na distribuição e, 

principalmente, pelo fato de as representações neles contidas circularem na 

província - os relatos dos viajantes provavelmente não circularam, pois foram 

escritos em outros idiomas e publicados no exterior. 

                                           

13 No período pesquisado há o registro, entre 1821 e 1830, de 22 periódicos que circularam na província. 
Dentre estes, tive acesso ao Aurora Pernambucana, Gazeta Pernambucana, O Amigo do Povo, O
Cruzeiro, O Popular e Diário de Pernambuco. Todos os outros periódicos, apesar de constarem das 
listagens do Arquivo Público Estadual de Pernambuco, não foram encontrados quando os solicitei aos 
funcionários do arquivo. Também li o Espelho das Brasileiras, de 1831, o único dentre eles que é 
dirigido às mulheres.  

14 Como, por exemplo, no ano de 1823, nas sessões de 20 e 30 de setembro e 7, 10 e 30 de outubro. Há 
discussões e questionamentos sobre a postura de dois periódicos pernambucanos, O Marimbondo e a 
Gazeta de Pernambuco, pela divulgação de idéias liberais oposicionistas. Há registro, nos Annaes do 
Parlamento, sessão de 18 de maio de 1830, de um discurso de Lino Coutinho sobre o periódico Abelha 
Pernambucana, em que pede para o governo tomar “providencias para castigar os refractarios da lei e 
que ao momento, em que acabar estes columnas, todos os periodicos irão se calar”. Referia-se à 
intranqüilidade vivida na província e ao papel supostamente instigador desse periódico, considerado 
revolucionário à época. 
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No que tange aos livros de época, recorri15 e procurei abordá-los como 

representações potencialmente geradoras de outras representações. 

Selecionei-os por serem livros dirigidos, naquele período, para mulheres, ou 

pelo fato de serem escritos por mulheres. Tive preocupação de escolher os que 

apresentassem temáticas vinculadas às mulheres, principalmente em relação à 

educação, porém procurando também fontes que se referissem à condição 

feminina em sentido amplo. Dentre eles, ressalto o livro “Cartas sobre a 

Educação de Cora”, por ser escrito por um dos deputados de atuação 

expressiva nos debates e participante da Comissão de Instrucção, o Sr. Lino 

Coutinho16 (1849). Nele, o autor escreve várias cartas à sua filha Cora, cartas 

que configuram uma “collecção de doutrinas conselhos, e preceitos utilíssimos, 

e que, na mingoa que soffremos de obras especiaes acerca da educação 

feminina, muito importa vulgarizar”(p. xii e xiii). Ele traça nas cartas um paralelo 

entre o desenvolvimento da menina e a educação necessária para cada fase 

de sua vida. Por questões de tempo, não selecionei romances e outros livros 

que circularam na província no período, lamento. 

Além das fontes coletadas, recorri aos textos contemporâneos com 

alguns propósitos distintos, ora para me situar em relação às pesquisas que 

                                           

15 Dos 17 livros que havia levantado (1991 e 1992, na Biblioteca Nacional-RJ) sobre a educação da 
mulher, apenas 03 foram escritos ou publicados entre 1800 e 1830, o que traz indícios da escassez de 
fontes e do desafio de encontrar registros dentro do período pesquisado. Sem ser repetitiva, mas sendo, 
tive os mesmos problemas de conseguir rever parte dos livros que havia levantado. 

16 Fora das discussões parlamentares, uma delas referida na nota acima, encontrei ao menos duas relações 
diretas do autor com a província de Pernambuco. O artigo que ele publica no Diario de Pernambuco, n. 
259, em 6 de dezembro de 1831, mostrando-se preocupado com a situação do ensino na província, e 
uma intrigante e longa lista de nomes de pernambucanos ao final de seu livro, citado no corpo do texto, 
em que fica subentendido serem pessoas para as quais ele poderia enviar o livro. 
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vêm sendo produzidas no campo em que este estudo se insere, ora para 

construir o quadro teórico analítico que poderia me ajudar a dialogar com os 

documentos, ora para compreender questões da experiência historiográfica. 

Muitas das referências dispostas no corpo da bibliografia não aparecem no 

texto explicitamente. No processo de coleta e seleção dessas fontes, tive 

algumas dificuldades e cuidados. Vejamos alguns pontos. 

O primeiro ponto que gostaria de ressaltar, e que pode criar um 

obstáculo nas pesquisas, diz respeito ao acesso e à conservação das fontes 

nas nossas bibliotecas e arquivos públicos. Como mencionei em notas 

anteriormente, é muito comum nos depararmos com situações na qual, ao 

retornarmos aos arquivos e bibliotecas para conferirmos dados levantados por 

nós mesmos ou indicados como referência em outros estudos, não 

encontrarmos mais as fontes, ou porque foram roubadas, ou por estarem 

danificadas sem condição de manuseio, além da precária sistematização do 

acervo que dificulta a localização do documento.17 Não são raras as vezes que 

chegamos no arquivo e um funcionário diz que aquele documento não existe, 

vem outro e fala que existe sim e que é só procurar em tal lugar. Retornam os 

                                           

17 É oportuno chamar a atenção para o projeto “Imprensa Periódica Educacional Paulista” que se propôs a 
sistematizar as informações acerca dos periódicos especializados em educação em São Paulo, 
produzindo e editando o “Catálogo de Periódicos Educacionais” com guias de referências temáticas 
sobre a “formação/educação feminina” e o levantamento bibliográfico em diversas áreas disciplinares e 
temáticas sobre a situação da mulher brasileira (História, família, grupos étnicos, feminismo, artes e 
meio de comunicação, direito, educação e trabalho) realizado pela Fundação Carlos Chagas, que 
resultou na publicação de dois volumes de Bibliografia Anotada sobre a Mulher Brasileira em 1979 e 
1981. As duas iniciativas contribuem e facilitam muito a vida do pesquisador em relação ao acesso às 
informações. 
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dois dizendo que ainda estão procurando... passou um tempo, desistiram, não 

acharam.

Outro sinal para o qual é preciso ficar atento diz a respeito à seleção das 

fontes. Ao realizarmos a seleção das fontes, pressupomos, às vezes, apenas a 

supressão de fontes que não vamos considerar; porém, o conjunto do que 

dispomos para selecionar já é uma seleção feita por outros, com seus 

interesses, valores e orientações políticas e filosóficas, ao longo do tempo, que 

faz com que nossa seleção seja apenas a seleção encontrada dentre o que 

restou.

Uma outra dificuldade que se coloca não esbarra tanto no 

acesso/conservação de documentos, mas nas diferenças intrínsecas às fontes 

pesquisadas, o que exige uma leitura mais detalhada, cuidadosa, capaz de 

revelar nos discursos a estrutura do cotidiano e como as diferentes identidades 

e valores, que configuram as dimensões pessoais de homens e mulheres, 

desdobram-se em maneiras de estabelecer relações sociais. Há necessidade 

de cruzamentos e identificação de elos e possíveis pontos de convergência e 

dissonância. Os riscos incidem na interpretação dos textos, nas abordagens 

que podem reforçar distorções e na própria subjetividade de quem contou – 

gostaria de salientar que não estou dizendo com isso que deve-se postular um 

– a lógica do historicismo positivista ou da impossível interpretação total.  

Várias vezes ao longo das páginas deste memorial, referi-me ao termo 

representações. O uso dessa categoria foi uma opção teórica e metodológica. 
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Antes de terminar este memorial, gostaria de tecer alguns comentários sobre 

essa categoria.

Recentemente, Carlo Ginzburg (2001) se recusou a entrar no 

“aborrecido jogo de espelhos” que a ambigüidade do termo representação 

sugere. Referia-se à oscilação dos significados do representar: entre a 

possibilidade de uma realidade ausente poder ser representada, o que evoca a 

ausência de algo e, ao mesmo tempo, torna visível a realidade representada, 

que sugere a presença. Compartilho com Ginzburg da opinião sobre o 

aborrecimento causado por esse jogo de espelhos sem fim. Porém, se 

quebrarmos um dos espelhos e posicionarmos, entre a superfície inteira e a 

superfície partida, uma folha na qual está grafado o termo representação, serão 

refletidas várias imagens. Se ao redor do conceito tivermos outras anotações e 

sinais, cada reflexo, cada combinação pode sugerir uma entrada para o 

conceito de representações. Ao recolhermos e trocarmos alguns fragmentos, o 

quadro pode ficar mais rico. Talvez possamos posicionar outras categorias 

para refletirmos na superfície um quadro conceitual para a análise dos atos 

discursivos relacionados à inserção da mulher no ensino formal no início século 

XIX em Pernambuco. As categorias gênero e conhecimento deixarei para o 

corpo do texto, respectivamente, capítulos I e III da primeira parte. 

A primeira entrada sugere apenas uma constatação, nada mais. É 

recorrente, no plano do fazer história, o uso da noção de representação. Alguns 

compreendem as representações como inerentes ao próprio processo do fazer 

histórico, uma vez que este é entendido como uma narrativa que interpreta e 

recodifica o passado; portanto, a história mesma é vista como 
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representação.(Márcia D`Aléssio, 1998) Outros fazem restrições ao uso das 

representações e criticam os estudos que vêem-na como a medida de todas as 

coisas, figura retórica e modismo intelectual (Ciro F. Cardoso, 2000). Do 

endeusamento à satanização, um vasto campo é aberto para quem quer traçar 

uma visão geral sobre o sentido e os usos das representações em história; 

este, certamente, não é o meu caso. Contento-me com bem menos, apenas o 

bastante para articular e posicionar teoricamente um dos muitos sentidos que 

adquiriu o termo representação, com as premissas de sua interação com a 

categoria gênero e sua aplicabilidade em minha pesquisa. 

No segundo caco de espelho, chama-me a atenção o nome de um autor, 

Roger Chartier, um dos mais expressivos historiadores que faz uso e reflete 

sobre as representações no plano historiográfico. No estilhaço ao lado, a nota 

de apresentação não assinada de sua coletânea de ensaios, publicada com o 

titulo sugestivo de História Cultural: entre práticas e representações (1990), traz 

uma das questões postas como centrais na obra do autor: ser factível ir dos 

discursos aos fatos, de se “analisar a realidade através das suas 

representações e para considerar as representações como realidade de 

múltiplos sentidos.” E a existência de “práticas sociais que não poderão ser 

reduzidas a representações” (p.11 – grifos no original) Como desconheço a 

totalidade da obra desse autor e não pretendo discutir em profundidade suas 

proposições, não saberia julgar se é realmente central ou não essa questão. 

Para mim, isso não importa; acho mais instigante o campo de possibilidades 

aberto por tais assertivas. Porém, a vastidão do projeto e os reflexos cruzados 

embaralham e turvam as imagens refletidas no espelho.
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Dois fragmentos encontrados mais adiante sugerem premissas para se 

compreender o dizer da voz anônima que ecoa no fragmento do espelho. Uma 

definição alterada, uma indefinição(?), um indício de ambigüidade, 

ambivalência, uma sugestão de pensar a história, em sua vertente cultural, ao 

mesmo tempo, em seus dois lados, nas palavras de Roger Chartier (1990), 

“como a análise do trabalho da representação, isto é, das classificações 

e das exclusões que constituem, na sua diferença radical, as 

configurações sociais e conceptuais próprias de um tempo e de um 

espaço (...) [e] como o estudo dos processos com os quais se constrói 

um sentido (...) [e] dirige-se às praticas que, pluralmente, 

contraditoriamente, dão significado ao mundo. Daí a caracterização das 

práticas discursivas como produtoras de ordenamento, de afirmação de 

distâncias, de divisões; daí o reconhecimento das práticas de 

apropriação cultural como formas diferenciadas de interpretação ” (p. 

27).

Cuidado... estilhaços podem cortar, é hora de juntar os cacos e suturá-

los com outras pistas. Para evitar acidentes é melhor evidenciar alguns 

percalços, destacar críticas aos exageros e dispor fragilidades nos usos da 

representação. Tudo de forma abreviada. 

Muitos autores têm recorrido às representações para compreender, 

explicar e construir narrativas históricas. A abundância no uso não 

necessariamente é sinônimo de apuração, desenvolvimento de táticas e 

esboço de abordagens alternativas e consistentes para buscar compreender os 

processos envolvidos na construção e decodificação de representações. É 

nessa direção que são delineadas críticas às abordagens que focalizam mais 

as funções descritivas das representações deixando de explorar o viés 
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interpretativo das mesmas, o que em grande parte decorre da frágil construção 

teórica que articula um “quadro formal e/ou conceitual de análise” (Helenice 

Silva, 2000, p. 96). O excesso de descrição, em parte, decorre do uso 

indiscriminado do conceito se houve a popularização do conceito de 

representações, em suas múltiplas formas passíveis de apropriação no âmbito 

do discurso histórico; porém, são “poucos [os que] refletem a fundo sobre os 

múltiplos significados desse conceito” (Francisco Falcon, 2000, p. 42). Não 

tenho a pretensão de ir tão fundo assim; porém, gostaria de trazer algumas 

contribuições alheias ao campo da historiografia para matizar e evidenciar 

algumas singularidades do conceito em questão. 

O uso do conceito de representação se espalha por várias disciplinas no 

campo das Ciências Humanas. Tendo origem na filosofia ocidental, o “conceito 

nômade” de representação foi apropriado por autores e autoras vinculados a 

diferentes ramos da psicologia, sociologia, antropologia e história e, por meio 

da influência destas, passou a ser utilizado em vários outros campos do saber. 

Em princípio, na esfera da filosofia ocidental, a representação denotava a 

busca de formas, nas dimensões externa (sistemas de signos, pintura ou 

linguagens) ou interna (representações mentais), para tornar o real presente. 

Sempre os deslocamentos e apropriações vão acrescentando novos detalhes e 

outros sentidos para o termo, sentidos que muitas vezes entram em choque.18

                                           

18 No plano da história, essa particularidade fica explícita no que o historiador Francisco C. Falcon (2000) 
considera uma das mais interessantes facetas do conceito o fato de que, dependendo da “perspectiva 
assumida pelo historiador, o conceito de representação significará coisas totalmente opostas e 
mutuamente excludentes” (Francisco Falcon, 2000,) (p. 57). 
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Optei, dentre as várias acepções existentes, levando em consideração as 

singularidades de meu objeto de pesquisa, por utilizar a representação no 

sentido proposto pela corrente pós-estruturalista, pois esta se centra na 

dimensão das negociações, trocas e construções sociais de significados. 

Como diz o sociólogo Stuart Hall (apud Carlos T. Pellegrino, 2002), a 

“representação é uma parte essencial do processo em que os significados são 

produzidos e trocados entre os membros de uma cultura ” (s. p.). Há nessa 

citação brechas para visualizarmos o caráter dinâmico e o papel constituinte da 

representação nos processos em que são construídos e trocados socialmente 

os significados. Aqui, a palavra processo dá o tom do caráter continuado e da 

regularidade das representações e de sua criação, apropriação e recriações ao 

longo do tempo. Já o essencial, que a coloca na condição de um dos mais 

importantes elementos da produção e troca de significados entre homens e 

mulheres, faz com que as representações sejam fundamentais na construção 

dos valores culturais e um constituinte significativo na produção da cultura. 

Como parte desse “circuito da cultura”, resultado de práticas sociais e incluindo 

sistemas simbólicos formadores de significados e que nos posicionam como 

sujeitos na história, as representações podem trazer traços muito fortes para 

compreendermos detalhes e questões vivenciadas em épocas e espaços 

distantes.19

                                           

19 É nesse sentido também que Roger Chartier (1990) traz uma das definições possíveis da História 
Cultural, que tem como um dos conceitos centrais as representações, ao dizer que seu “principal objecto 
[é] identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é 
construída, pensada, dada a ler ” (p. 17 – acréscimo meu). 
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Como parte integrante da cultura, sendo ao mesmo tempo resultado de 

atividades sociais e desencadeadoras ou constituintes de outras ações ou 

práticas sociais, as representações não registram dentre suas singularidades a 

fixidez. Situando essa dinamicidade, nas assimilações e transferências, nos 

múltiplos jogos e negociações de significados de representações que 

permanecem ecoando e transbordando espaços e tempos. Em meio a 

discursos que são proferidos hoje se confundem vozes que há séculos 

reverberam, representações que nos interpelam. Sempre há uma 

reinterpretação, um novo olhar sobre algo existente, mas também dizeres que 

se consolidam como verdades aceitas, mentiras bem contadas. 

Representações nômades que cruzam limites, rompem fronteiras e se 

realocam em outras instâncias com significados semelhantes, diferenciados. 

Representações que permanecem constituem ‘práticas de significação’, 

sugerem atos performáticos, que continuam criando o que enunciam. São 

práticas formadoras do “poder de representatividade”, ou seja, do que 

permanece, no pensamento que se enraíza e, na continuidade e repetição, sob 

condições históricas e em círculos específicos, representam e interpelam os 

diferentes indivíduos e vão sendo transformadas deixando vestígios variados 

no imaginário e nas práticas socioculturais em diferentes tempos e espaços. 

Essa repetição e essa permanência de alguns dizeres nos colocam 

diante de outra questão interessante: por que alguns 

significados/representações são preferidos e outros são descartados? Há 

respostas variadas. Mas a entrada, aproveitando um dos significados implícitos 

no parágrafo anterior, pela porta em que está escrito que “todas práticas de 
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significação que produzem significados envolvem relações de poder, incluindo 

o poder para definir quem é incluído e quem é excluído” (Kathryn Woodward, 

2000, p. 18), mostra-se a mais instigante. Aproveitando para articular essa 

questão à categoria gênero, antes de continuar, reproduzo a seguir um longo 

trecho de Joan W. Scott (1999a): 

 “o significado é construído através do contraste, implícito ou explicito, 

(...) Qualquer análise de significado implica esmiuçar estas negações e 

oposições, descobrindo como estão operando em contextos 

específicos. As oposições se apóiam em metáforas e referências 

cruzadas; e no discurso patriarcal, com freqüência, a diferença sexual (o 

contraste entre masculino e feminino) serve para estabelecer 

significados que não estão relacionados com o gênero e o corpo. Dessa 

forma, os significados do gênero se vinculam com muitos tipos de 

representações culturais e, por sua vez, estas estabelecem termos 

através dos quais as relações entre homens e mulheres são 

organizadas e entendidas” (p. 207-208). 

Para concentrar longos dizeres alheios que se complementam e servem 

de pontos de partida para o trabalho que agora recebe sua versão escrita, 

reproduzo um não menos longo trecho de Roger Chartier (1990) que discorre 

sobre a potencialidade de as representações poderem: 

“ordenar três modalidades da relação com o mundo social. (...) em 

primeiro lugar, o trabalho de classificação e de delimitação que produz 

as configurações intelectuais múltiplas, através das quais a realidade é 

contraditoriamente construída pelos diferentes grupos; seguidamente, 

as práticas que visam fazer e conhecer uma identidade social, exibir 

uma maneira própria de estar no mundo, significar simbolicamente um 

estatuto e uma posição; por fim, as formas institucionalizadas graças às 

quais <<representantes >> (instâncias colectivas ou pessoas 
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singulares) marcam de forma visível e perpetuada a existência do 

grupo, da classe ou da comunidade” (p. 23). 

Tendo em mente não só os dizeres de Scott e Chartier, mas também 

todo o percurso, retorno a um outro texto de Stuart Hall (2000), mais 

especificamente a algumas questões que ele levanta, fazendo referência a 

Paul Gilroy,20 quais os recursos que são utilizados para construirmos não o que 

somos, mas aquilo que nos tornamos? Ou ainda, “como nós temos sido 

representados” e “como essa representação afeta a forma como nós podemos 

representar a nós próprios” (p. 109).

Pensando nessas questões, podemos, como fiz na dissertação, buscar 

ler os vários significados impressos nos discursos que consentem ou negam o 

acesso da mulher à instrução formal na província no início do século XIX, o que 

possibilita observar que requisitos culturais e/ou representações sociais e 

culturais de gênero são incorporados de forma singular e plural no dia-a-dia de 

homens e mulheres. Possibilitar também compreender como se processa a 

formação de suas identidades, tendo em vista o descrédito social em relação à 

capacidade da mulher. E, mais ainda, como a diferença é dita e pensada e de 

que maneira tais representações legitimaram e ainda legitimam as 

desigualdades sociais de gênero. Os espelhos trincados se não forem 

deslocados ficarão a refletir ad infinitum as representações mal paradas e as 

“práticas de significação” que contribuem para reforçar as desigualdades entre 

                                           

20 Stuart Hall está fazendo referências ao texto “O Atlântico Negro”, de Paul Gilroy, publicado no Brasil 
pela Editora 34, em parceria com a UCAM - Universidade Candido Mendes-RJ, em 2001. 
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os gêneros. Mexer nos espelhos, deslocar e enfrentar representações, por 

mais perigoso e escorregadio que seja, se faz necessário. 







ASPECTOS DE GÊNERO – HISTORICIZANDO O CONCEITO 

Há pouco tempo, o conceito de gênero vem se consolidando como 

categoria de análise. Nos anos 60, praticamente inexistiam linhas de pesquisa 

que procurassem desvendar a origem da dominação dos homens sobre as 

mulheres e compreender como as relações sociais e culturais entre homens e 

mulheres foram sendo construídas. Porém, desde a década de 70, pesquisas 

partindo de pressupostos metodológicos e matrizes teóricas distintas vêm 

proporcionado a construção de diferentes correntes de pensamento que 

utilizam o conceito de gênero como categoria de análise em diferentes campos 

disciplinares.

Gênero. Mas, afinal, quando empregamos o termo gênero, que sentidos 

reconhecemos, quais os significados que atribuímos a essa palavra? É certo 

que as palavras têm idade, tempo, espaço, história. O que elas representam 

depende do sentido social e cultural que o ser humano lhes confere. Durante 

séculos, a utilização gramatical de gênero servia para indicar traços de caráter 

ou traços sexuais. 

Foram as feministas norte-americanas que incluíram uma conotação 

social ao termo, rejeitando o determinismo biológico que tratava as diferenças 

entre homens e mulheres tendo como referência o sexo ou as diferenças 
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sexuais. As feministas passariam, por exemplo, a questionar os discursos 

presentes nos meios científicos do séc. XIX, que contribuíram para os 

processos de naturalização do poder dos homens sobre as mulheres, 

sustentados na fragilidade do corpo feminino com base no dimorfismo sexual. 

Tais discursos justificavam as desigualdades a partir da diferença biológica e 

colocavam a mulher num plano de inferioridade intelectual em relação à 

perfeição do homem, tendo muitas vezes esses discursos servido de 

argumento para negar as solicitações das mulheres de ter acesso ao ensino 

superior.

Voltando ao pensamento feminista da década de 70, veremos que as 

reflexões sobre a categoria mulher têm um propósito teórico e prático-político. 

Busca-se compreender e explicar o que caracteriza e possibilita a naturalização 

e perpetuação das estruturas de poder que contribuem para a subordinação 

das mulheres. Distinguir sexo de gênero seria para essas feministas encontrar 

uma forma mais eficiente de colocar por terra os discursos que sustentavam as 

desigualdades tendo como suporte o determinismo biológico e, por outro lado, 

aprofundar teoricamente os debates sobre as relações sociais entre os sexos. 

Dentre as inquietações que suscitaram e motivaram essas buscas 

estavam as constatações da falta de informações sobre a dominação das 

mulheres, da ausência de narrativas históricas que procurassem mostrar as 

origens dessa subordinação e das formas como elas se desenvolveram e se 

manifestaram. Partiu-se então para a produção de conhecimentos sobre a 

condição de vida das mulheres, sua história, formas de pensar, agir e interagir 

em diferentes sociedades e culturas. Mas essa construção de uma abordagem 
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feminista sobre a condição da mulher não se deu sem tensões entre os 

diversos olhares, causando maiores ou menores resistências dentro de 

ambientes acadêmicos específicos. Essas resistências e tensões se deram 

quer seja em relação à forma de conceber as categorias e abordagens que 

vieram a constituir os estudos sobre a mulher, quer seja no questionamento da 

legitimidade acadêmica e epistemológica de tal empreitada, quer seja na 

própria formulação do conceito de gênero e do campo de estudos que viria a 

ter essa categoria como referencial nas investigações empíricas ou teóricas.  

Uma forma de legitimar academicamente as mulheres como sujeitos 

históricos foi a inclusão do termo gênero substituindo “mulheres” nos estudos 

temáticos desenvolvidos sobre as mulheres pelas feministas dos anos 80. A 

proposta era produzir conhecimentos sobre a condição das mulheres, tratar do 

cotidiano dessas mulheres e torná-las visíveis na história.

Ao longo desses últimos trinta anos, teóricos/as de diversas disciplinas 

vêm utilizando a categoria gênero das mais variadas formas. Dos usos que 

mais comumente se referem a gênero há aqueles mais descritivos que se 

referem aos estudos das coisas relativas às mulheres e os que buscam mudar 

os paradigmas históricos existentes analisando a construção social da 

diferença sexual estabelecida nas relações sociais entre os sexos. 

Joan Scott (1991) mostra a importância do uso da categoria gênero na 

perspectiva das relações sociais entre os sexos, pois os estudos sobre a 

mulher acabam por conferir a idéia de que a experiência de um sexo pouco tem 

a ver com a experiência do outro sexo. A aproximação de meu estudo com a 
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forma de conceber a história, na perspectiva de gênero, formulada por Scott, 

parte desse pressuposto. Creio não bastar apenas saber que conteúdos são 

dados para meninas ou meninos de forma isolada, o que resultaria na 

construção de uma história da educação de meninos ou de meninas.

A reflexão e o enfoque, como pensado e praticado nesta dissertação, 

parte do entendimento do aspecto relacional da categoria gênero, ou seja, 

implica, para entender o que diferencia o acesso a conteúdos distintos para 

meninos e meninas, saber que conteúdos são pensados para cada um dos 

sexos. Nas cartas para a educação de Cora, Lino Coutinho (1849) diz que às 

mulheres um conhecimento superficial “acerca dos trez reinos da natureza” 

bastam “para uma mulher que não tem de figurar no mundo como um 

naturalista” (p. 60); entretanto, as mulheres deveriam ter conhecimentos sobre 

todas as fases de desenvolvimento do corpo humano, uma vez que elas são 

responsáveis pela criação e cuidados de crianças, adolescentes e adultos. Na 

análise de gênero, eminentemente relacional, buscam-se evidências de como 

essas diferenças abrem espaços diferenciados para homens e mulheres na 

sociedade, criando dicotomias, a exemplo dos papéis públicos e privados 

atribuídos aos sexos. 

A categoria gênero, mais neutra e menos centrada na mulher, portanto, 

rompe com a crença de que as experiências dos homens pertencem a outra 

esfera e afirma que estudar a história das mulheres implica necessariamente 

no estudo dos homens. Posteriormente, o investimento acadêmico avança, e a 

análise de dados do objeto de estudo passa a considerar não somente a 

investigação sobre as mulheres, mas os diversos aspectos da sociedade como 
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provedores da subordinação das mesmas. Nessa perspectiva, há que se 

estudar os sistemas de ação social, a organização da sociedade concreta e a 

análise das relações mulher-homem, mulher-mulher e homem-homem em 

todas as suas dimensões. 

Apesar de todo esse esforço teórico, gênero ainda é um conceito em 

definição, em construção, não existindo um acordo definitivo nas teorias que 

lidam com esse conceito. Entretanto, há um consenso entre os que estudam a 

idéia de sexo como algo social e historicamente construído. Dessa maneira, o 

conceito de gênero, desenvolvido nos Estados Unidos e nos países anglo-

saxônicos e incorporados na América Latina, revela a existência do sexo que é 

construído, diferentemente da distinção biológica, estabelecendo assim uma 

diferença básica entre sexo e gênero. 

Nessas teorizações e/ou aplicações, desponta uma questão recorrente 

que remete ao sistema sexo/gênero estabelecido por Gayle Rubin. Configura 

esse sistema o conjunto das práticas, comportamentos, valores e normas 

sociais e representações que são elaborados a partir das diferenças 

anatômicas e fisiológicas entre os sexos. Essa distinção é reforçada por 

Shapiro ao afirmar que esses são dois termos úteis para realizar um contraste 

entre um conjunto de fatores biológicos (sexo) e um conjunto de fatores 

culturais (gênero).1

                                           

1 As informações mais detalhadas sobre essas questões apresentadas por Gayle Rubin e Shapiro podem 
ser encontradas em Neuma Aguiar (1997), Terezita Barbiere (1993) e Mireya Suarez (1999). 
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Recentemente, essa distinção sexo/gênero e o próprio conceito de 

gênero vêm recebendo críticas diversas2. De forma abreviada, argumenta-se 

que 1) essa distinção reproduz e fortalece a dicotomia natureza/cultura ao des-

significar e naturalizar o corpo; 2) a disseminação acrítica do conceito de 

gênero contribuiu para tornar de novo invisível as mulheres ao desconsiderar a 

politização e os significados assumidos nas décadas de 70/80 pela palavra 

mulher; e 3) a categoria gênero obscurece as outras categorias que configuram 

as “políticas da diferença”, que ressaltam a importância das diferenças sexuais, 

étnicas e raciais entre homens e mulheres.

Quando imaginamos que algo “é natural que seja assim”, de alguma 

forma estamos aceitando que não poderia ser de outra forma, ou seja, 

acreditamos no seu poder de ser imutável. Em Marta Lamas (1995), encontra-

se a afirmativa de que “o sexo também está sujeito a uma construção social. O 

termo sexo se caracteriza e unifica não somente em suas funções biológicas e 

traços anatômicos senão também na atividade sexual. Não somente se 

pertence a um sexo, se tem um sexo e se faz sexo”. (s.p.)A idéia de 

sexualidade, portanto, seria construída concordando, assim, com uma grande 

parte do pensamento contemporâneo feminista que trata a sexualidade como 

derivada do gênero. Gayle Rubin (apud Marta Lamas, 1995), por outro lado, em 

uma autocrítica sobre o seu sistema sexo/gênero argumenta que “é essencial 

                                           

2 Ver, por exemplo, os textos presentes em Neuma Aguiar (1997) e também os artigos do Cadernos 
PAGU, n. 11, 1998, bem como o texto de Mireya Suarez (1999). 
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separar analiticamente sexo e gênero, para refletir mais precisamente sua 

existência social” (p. 13). 

Nesse ponto, a noção construída por Terezita Barbieri (1993) parece-me 

bastante apropriada para a reflexão sobre as diferenças conceituais entre sexo 

e gênero ao se referir sobre os sistemas de gênero/sexo: 

“Os sistemas de gênero/sexo são os conjuntos de práticas, símbolos, 

representações, normas e valores sociais que as sociedades elaboram 

a partir da diferença sexual anatômico-fisiológica e que dão sentido à 

satisfação dos impulsos sexuais, à reprodução da espécie humana e, 

em geral, ao relacionamento entre as pessoas” (p. 4). 

Segundo Joan Scott (1991), essa distinção pode ser pensada partindo 

da constatação de que gênero é o sexo significado. Sexo passa a significar 

identidade biológica da pessoa e gênero passa a ter o sentido de relações 

social e culturalmente construídas tendo como base as diferenças sexuais. 

Deve-se reconhecer que, ao longo desses últimos trinta anos, ao termo 

gênero foram atribuídos significados diversos e até mesmo equivocados. Por 

alguns, gênero ainda é usado como sinônimo de sexo; por outros, como 

sinônimo de mulher e também aparece em estudos que falam das relações 

interpessoais entre homens e mulheres. 

Os estudos que têm o incipiente conceito de gênero como eixo de 

análise foram construídos por, basicamente, três correntes teóricas ou 

orientações metodológicas. A primeira sustenta a tese da subordinação como 

resultado do patriarcado. Do ponto de vista histórico, segundo Terezita Barbieri 

(1993), a análise sobre o termo patriarcado “tornou-se sinônimo de dominação 
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masculina, mas sem valor explicativo” (p. 3). A necessidade do macho de 

dominar justifica-se na diferença física e na forma como se dá a organização 

social. O que tem de mais complicado na análise teórica do patriarcado é o não 

reconhecimento da mobilidade e da dinâmica social, é seu caráter de fixidez, a-

histórico nas relações, não considerando as construções culturais, além de não 

explicar “o que é que a desigualdade de gênero tem a ver com as outras 

desigualdades” (Joan Scott, 1991, p. 5). 

A segunda tendência, de forte influência marxista, abordando a questão 

do ponto de vista de uma teoria histórica, trata das relações sociais 

diferenciadas entre os sexos como sendo determinadas pela estrutura sócio-

econômica de produção do modo capitalista. Os/as teóricos/as marxistas 

afirmam que a causalidade econômica e a divisão social do trabalho são as 

razões da subordinação e das desigualdades. Essa tendência se desdobra em 

dois domínios: o patriarcado e o capitalismo, que interagem entre si, sendo o 

primeiro sujeito a mudanças em função das relações de produção. Essa 

corrente teórica também não explica a desigualdade de gênero, pois o sistema 

econômico não é determinante das relações de gênero, haja visto que a 

subordinação das mulheres é anterior ao capitalismo e continua sob o 

socialismo. O fato de tratar a questão das desigualdades somente pela ótica 

social em termos de relações econômicas de produção também reduz, limita a 

leitura numa perspectiva de gênero. Revela Joan Scott (1991) que “no interior 

do marxismo, o conceito de gênero foi por muito tempo tratado como 

subproduto de estruturas econômicas mutantes: o gênero não tem tido o seu 

próprio estatuto de análise” (p. 9). 
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A terceira corrente, a teórica psicanalítica, faz leituras diferenciadas 

entre as feministas que buscam explicar os processos de construção da 

identidade a partir da psicanálise das relações objetais (escola anglo-

americana) e a psicanálise lacaniana (escola francesa com contribuições dos 

estruturalistas e pós-estruturalistas – centra sua análise na linguagem, 

sistemas de significação, ordens simbólicas e interpretação). As duas escolas 

centram-se nos processos que resultam na identidade do sujeito. Quanto à 

primeira, afirma Joan Scott (1991): “Essa interpretação limita o conceito de 

gênero à esfera da família e à experiência doméstica, e para o/a historiador/a 

ela não deixa meios de ligar esse conceito (nem o indivíduo) com outros 

sistemas sociais, econômicos, políticos ou de poder” (p. 10). A outra escola 

entende a linguagem como construtora da identidade de gênero, apontando o 

seu papel na construção da subjetividade. Essa escola também recebe críticas 

no sentido de que as questões de gênero são consideradas de maneira 

descontextualizada, centradas no sujeito individual. Para essa tendência, o 

sujeito social e histórico é construído independente das construções subjetivas. 

Posteriormente, são incorporadas outras correntes teóricas que passam 

a considerar os sistemas de gênero como sistemas de poder, resultado de um 

conflito social. Na compreensão de Marta Lamas (1995), “trata-se de uma 

perspectiva na qual os fenômenos sociais (seguindo a metodologia marxista) 

se definem pelas relações que mantêm entre si”3 (s.p). 

                                           

3 Reúnem nessa perspectiva contribuições dos teóricos relacionados ao denominado pós-estruturalismo: 
Foucault, Deleuze e Derrida, entre outros. 
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O que é possível perceber no meu contato com as mais diversas 

produções acerca do conceito de gênero é que a partir dos anos 90 passa a 

ser recorrente uma certa circularidade das construções teóricas do conceito 

com forte influência e referências entrecruzadas ao que foi desenvolvido por 

Joan Scott. 

Scott se encontra entre os/as historiadores/as que recusam os usos 

descritivos do gênero e buscam mudar os paradigmas existentes.

Como afirma Scott (1991), o núcleo central de sua definição “baseia-se 

na conexão integral entre duas proposições: o gênero é um elemento 

constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os 

sexos, e o gênero é uma forma primeira de significar as relações de poder” (p. 

14).

Como elemento constitutivo, o conceito de gênero desenvolvido por 

Scott (1991) implica em quatro elementos que interagem entre si: os símbolos 

culturalmente disponíveis que evocam representações múltiplas; os conceitos 

normativos que colocam em evidência interpretações do sentido dos símbolos 

que tentam limitar e conter as suas possibilidades metafóricas – esses 

conceitos são expressos nas doutrinas religiosas, educativas, científicas, 

políticas ou jurídicas e tipicamente tomam a forma de uma oposição binária que 

afirma de forma categórica e sem equívoco o sentido do masculino e do 

feminino; as instituições e organizações sociais que considerem não só o 

parentesco, mas também o mercado de trabalho, a educação; o sistema 

político e a identidade subjetiva aqui se destacando as análises individuais – as 
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biografias e aqueles estudos que tratam da construção da identidade genérica 

nos grupos. (p. 14-15). 

Joan Scott (1991), ao afirmar que o gênero é um campo, não o único, 

por meio do qual o poder é articulado e persiste historicamente, sugere que 

“Quando os historiadores procuram encontrar as maneiras como o 

conceito de gênero legitima e constrói as relações sociais, eles/elas 

começam a compreender a natureza recíproca do gênero e da 

sociedade e as formas particulares, situadas em contextos específicos, 

como a política constrói o gênero e o gênero constrói a política” (p. 17). 

Ao considerar que o sistema de gênero é um sistema de poder, a 

investigação e a análise são impulsionadas a procurar compreender como esse 

poder se estrutura, em que espaços sociais se exercita e de que forma se 

apresenta. Mesmo entendendo que os espaços sociais de relação de 

subordinação, de poder, são distintos e múltiplos, hoje já se pode afirmar que a 

relação de perpetuação da subordinação entre homens e mulheres não se 

localiza, principalmente como se pensava da forma mais visível, no espaço 

doméstico, mas em instâncias como a escola e o Estado, lugares privilegiados 

de imposição de princípios e representações de dominação, configurando 

assim potenciais campos a serem investigados. 





ASPECTOS DE GÊNERO
ENCONTROS NA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

“Até hoje só se tem tratado superficialmente da diferença dos dois 

sexos. Todavia, os homens arrastados pelo costume, prejuízo e 

interesse sempre tiveram muita certeza em decidir a seu favor, porque a 

posse os colocava em estado de exercer a violência em lugar da justiça, 

e os homens de nosso tempo guiados por este exemplo, tomaram a 

mesma liberdade sem mais algum exame, em vez de (para julgar 

cordatamente se seu sexo recebeu da Natureza alguma preeminência 

real sobre o nosso) se terem despido inteiramente da parcialidade e 

interesse, e não se apoiarem sobre os ‘assim dizem’, em lugar da razão, 

principalmente sendo autores e ao mesmo tempo parte interessada” 

(Nísia Floresta, 1832). 

Esse breve trecho do livro de Nísia Floresta, Direitos das Mulheres e 

Injustiça dos Homens, que os leitores ou auditores e possivelmente leitoras ou 

auditoras em 1832 no Recife tiveram o primeiro contato em sua primeira 

edição1, que por sua vez era resultado de uma tradução livre do original 

Vindication of the Rights of Woman, de Mary Wollstonecraft, publicado em 

1792, também possivelmente lido na língua francesa por outros/as 

                                           

1 Houve três edições desse livro, como reafirma em sua pesquisa Constância L. Duarte, sendo a 1ª edição: 
Recife, 1832; 2ª edição: Porto Alegre, 1833; e 3ª edição: Rio de Janeiro, 1839(?). Se não eram 
exemplares levados posteriormente para as outras localidades, eram, portanto, exemplares esgotados, 
lidos, proibidos ou jogados fora por homens ou possivelmente lidos avidamente por mulheres da época 
(apesar de serem poucas as “mulheres educadas”), ou até mesmo lidos em voz alta para aquelas que 
ficavam à margem do universo da escrita. 
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pernambucanos/as além de Nísia2 e que Constância L. Duarte tratou de 

reeditar em 1989, é um bom exemplo que revela dois momentos na 

historiografia das mulheres: o primeiro, o da ausência, o mais longo, na 

verdade, quase toda a nossa existência como mulheres; e o segundo 

momento, o da inclusão, que emerge e se dilata a partir do final da segunda 

metade do século XIX. 

O primeiro tempo revela o tanto que o universo feminino não esteve 

presente nas narrativas dos acontecimentos históricos e como todos os 

discursos estavam centrados no sujeito universal ou particularmente nos feitos 

heróicos masculinos. Mesmo considerando que existia uma produção 

intelectual, um pensamento individual feminino (no caso Nísia) impregnado dos 

mesmos princípios filosóficos que circulavam nas falas de alguns homens da 

época, se ela foi lembrada, comentada, o foi com certeza muito mais em 

referência ao seu exotismo feminino e a reboque dos temas que evocavam a 

participação dos homens.

Esse exemplo particular não teve tratamento diferenciado pelos 

historiadores clássicos em relação a outras mulheres. As mulheres sempre 

estiveram à margem dos escritos da história. Até mesmo quando se busca 

referência nos documentos oficiais, as mulheres nem sequer são mencionadas, 

salvo nos casos em que são esposas, nas licenças para acompanhar seus 

                                           

2 Ler em francês e ter acesso a livros que chegavam à província de Pernambuco exigia, com certeza, uma 
erudição que raras mulheres deviam ter. Mas também imagino que não seria Nísia Floresta, à época 
com 22 anos apenas, a única a ter esse privilégio. A ela coube, ao traduzi-lo e escrever outros ao longo 
de sua vida, a ousadia, a sensibilidade de reivindicar educação e igualdade às mulheres contribuindo 
para a luta e construção da história do feminismo no Brasil. 
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maridos nas viagens ou quando são taxadas de perturbadoras da moral.3

Temas como escravismo, guerras civis e formação econômica do Brasil são 

abordados como se tais acontecimentos contassem exclusivamente com a 

participação masculina. 

Entretanto, é bom que se lembre que, apesar dessa condição de 

ausência imposta por essa historiografia marcadamente masculina, muitas 

mulheres como Nísia não se intimidaram e buscaram delimitar uma posição 

feminina, em outros tempos e em outros espaços, apresentando ao mundo 

letrado suas experiências, suas histórias. É o caso de Inês Sabino Maia que, 

em 1899, publica Mulheres Ilustres do Brasil como “um primeiro esforço, como 

afirma a autora, para tirar as mulheres da ‘barbárie do esquecimento’" (Heloísa 

B. de Hollanda, 1995).4

E é Constância, Heloísa, mulheres feministas, historiadoras, 

educadoras, sociólogas, antropólogas, literatas e muitas outras que, a partir 

dos anos 70, trazem para o campo da historiografia o segundo momento: o 

tempo de incluir. Esse recente momento (um pouco mais de 30 anos) é farto de 

possibilidades, de reflexões, recuos. Temos aí duas correntes na historiografia 

                                           

3 Conforme verbetes dos manuscritos dos documentos resgatados do Arquivo Ultramarino de Lisboa que 
cobrem um período de 1590 a 1825. 

4 Além dessa autora, outras tantas, também citadas por Heloísa Buarque de Hollanda (1995), 
contribuíram para tentar tirar a mulher desse esquecimento no período da invisibilidade feminina na 
História: A Mulher na Literatura, de Maria Rita Soares de Andrade, na década de 20, ou a Galeria 
Ilustre (Mulheres célebres), de Josefina Álvares de Azevedo (1897), A Mulher Rio-grandense e 
Escritoras Mortas, de Andradina de Oliveira (1907), e os mais recentes Perfis de musas, poetas e 
prosadores brasileiros, de Alzira Freitas Tacques (1956-1958), em cinco volumes, sendo o primeiro 
dedicado às escritoras mortas e desaparecidas, Mulheres célebres, de Rute Guimarães (1963) e 
Mulheres admiráveis, obra póstuma de Henriqueta Galeno (1965). 
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que definem os rumos dos estudos historiográficos femininos: a historiografia 

social e a historiografia cultural. 

Nos anos 70, a produção historiográfica da inclusão feminina remete ao 

cotidiano das mulheres no trabalho, sendo elas consideradas vítimas das 

relações de opressão masculina devido, basicamente, à estrutura do sistema 

capitalista. Essa historiografia tem como princípio a história social de cunho 

marxista e como pressuposto que as mudanças possíveis em relação às 

desigualdades somente ocorreriam com mudanças de modelo.5

Nos anos 80, percebe-se que essa história é uma meia-história. Passa a 

construir-se uma vertente que diz não ser possível pensar que as mulheres 

historicamente se colocavam de forma tão passiva diante dos acontecimentos 

e, sobretudo, que a rigidez da noção de classe pensada pelo marxismo como 

algo acabado, dá um sentido de fixidez, imobilidade. Margareth Rago (1995) 

comenta a forte influência dos textos de E. P. Thompson nos novos rumos da 

historiografia das mulheres:

“Sobretudo, desde os inícios da década de 1980, uma contundente 

crítica ao marxismo aparecia nos textos de E. P. Thompson, apontando, 

ao historiador, os perigos de se trabalhar com estruturas prontas, a 

exemplo das classes sociais, consideradas ‘coisas’ e ausentes em sua 

capacidade de criação histórica (p.84) 

Emergem dessa nova corrente estudos sobre as mulheres que têm 

como enfoque o cotidiano de resistências e participação, ampliando para 

                                           

5 Ver Heleieth Saffiotti, (1976), Mônica Siqueira L. de Barros (1976) e Marianne Schmink (1976). 
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temáticas em outras dimensões da vida social.6 Esses estudos abriram 

possibilidades de pensar as mulheres como sujeitos sociais presentes 

historicamente e entender as diferenças como produção social e, como tais, 

possíveis de serem desmontadas, reconstruídas, reinventadas. Mas o que a 

meu ver considero ter sido a melhor contribuição nesse momento para a 

historiografia das mulheres é que estava dado o passo no sentido de 

desconstruir a imagem da mulher irracional, apática, fazendo ver, a partir do 

olhar de inclusão, mulheres participativas, decidindo não com uma lógica do 

mundo masculino, mas diferente, pertencente ao feminino. Óticas diferentes, 

não inferiores. Nísia já tentava cumprir esse papel. 

O desvio para a cultura marcante na historiografia de Thompson e sua 

abordagem sobre as “mediações culturais e morais” evidencia uma forma de 

lidar com as questões materiais de modo cultural (Lynn Hunt, 1992). Essa 

segunda vertente da história social, da qual Thompson representa uma 

releitura cultural do marxismo, centraliza e privilegia sua análise na identidade 

cultural da classe trabalhadora. Se, por um lado, ao incluir homens e mulheres 

operários/as, pensando na historiografia das mulheres, tem o mérito de 

propiciar a quebra do silêncio feminino, desconstruindo mitos (mitos, rituais e 

imagens são transformados em fontes históricas), por outro, erra o historiador 

                                           

6 São muitos os estudos. Cito alguns baseados ou não na perspectiva thompsiana: Cristina Bruschini & 
Fúlvia Rosenberg (1980), Cristina Bruschini (1982), Maria Thereza C. Crescenti Bernardes (1989), 
Elizabeth Badinter (1985), Eliane Marta T. Lopes (1987), Norma Telles (1987) e Marisa C. Vorraber 
Costa  . (1995). 
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no julgamento de Joan Scott (1991), no momento em que coloca em seus 

discursos as mulheres “como sombras ao redor de seus homens”. 

O que se deseja não é incorporar as mulheres em uma narrativa pronta. 

“Se não há bastidores da história, nem atores à espera de seus papéis, é 

importante perceber o jogo, ou os múltiplos jogos que se estabelecem nas 

configurações discursivas” (Heloísa Hollanda, 1995). É por aí que a 

historiografia feminina, nesse momento, se identifica com todo um movimento 

social emergente que tem na pauta das discussões a questão da “alteridade” 

adicionada de outros discursos produzidos no meio acadêmico por filósofos 

franceses ligados ao pós-estruturalismo como Barthes, Foucault e, Derrida que 

sustentam as noções de alteridade e diferença rejeitando discursos 

totalizantes. Esses deslocamentos aproximam a história das mulheres, com 

uma perspectiva de gênero, da “história cultural”, pois ambas as abordagens 

enfocam as construções simbólicas e culturais tendo em vista que as 

identidades dos sujeitos não são identidades prontas, acabadas, mas 

“identidades em curso”, sempre negociadas com representações em 

movimento.

No plano historiográfico, em meio à disputa entre idéias, conceitos e 

pressupostos teóricos que procuram dar conta de entender a dinâmica cultural 

e social e as significações constituintes/constituídas nas práticas e nos 

discursos, em meio às estratégias metodológicas que buscam desvelar como 

as nossas referências sociais e culturais vão sendo sexualmente produzidas e 

que procuram compreender e explicar a subordinação das mulheres é que vai 

sendo construído e se expande o conceito de gênero como simbolização das 
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diferenças sexuais construídas historica, cultural, social e lingüisticamente num 

conjunto de práticas, representações e discursos. Este se consolida como 

categoria, analítica e empírica, tendo como eixo central as relações em 

diferentes esferas entre homens e mulheres. Nesse sentido, como argumenta 

Chistine Delphy (1995), configura um conceito que é “simultaneamente o 

resultado de uma reflexão e o ponto de partida para outras”(www.inisoc.org) E, 

sendo ponto de partida, pode suscitar várias formas de aplicação que 

desencadeiam diversos usos em diferentes campos da produção de 

conhecimentos.

A opção teórica deste estudo de se tentar construir uma historiografia da 

educação na perspectiva de gênero coincide com a proximidade com os 

estudos mais recentes da História da Educação. As correntes na historiografia 

que definiram os rumos da História da Educação são bastante similares ao 

percurso dos estudos historiográficos femininos: temos na História da 

Educação uma historiografia tradicional positivista que se iniciou no Brasil no 

século XIX, a historiografia social de influência marxista da metade do século 

XX (anos 70 e 80) e a historiografia cultural a partir dos anos 90. 

Na via entrecruzada à História, a produção historiográfica da História da 

Educação, a partir do século XIX, caminhou no sentido de construir uma 

história própria dentro do campo da Pedagogia, uma história que não se 

constituiu nem se constitui como uma das áreas do curso de História. 

Desprestigiada, pouco reconhecida por muitos historiadores, teve seu 

desenvolvimento situado dentro do campo da educação, enfrentando também 

conflito junto à própria área da educação que freqüentemente se frustrava ao 
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não encontrar nessa disciplina as respostas aos problemas educacionais e da 

sociedade (cunho utilitarista, missão salvadora da educação). Ligada mais à 

área da Filosofia, teve aí um vasto espaço para aprofundar estudos sobre o 

pensamento pedagógico (Eliana Marta e Ana Galvão, 2001).

É sob a influência da história cultural que a história da educação se 

renova em suas linhas de investigação. 7 Essa renovação implica em olhares 

diferenciados no contato com realidades diversas encontradas na dinâmica 

social do cotidiano educacional sugerindo que se considerem fontes até então 

deixadas no limbo e incorporem categorias em suas análises comumente 

utilizadas em outras áreas das ciências humanas, como raça, etnia e gênero. 

Foi assim que nos centros acadêmicos e nas organizações não-

governamentais a partir dos anos 80, no Brasil, foram incluídos, no campo da 

história da educação, estudos sobre a educação da mulher e gênero. Temas 

como a “feminização do magistério” e a história da Escola Normal, dentre 

outros, passam a fazer parte do universo dos núcleos de estudos que se 

formam nos mais diversos centros e faculdades de educação do país. As 

investigações caminham no sentido de compreender os valores atribuídos às 

mulheres a partir da sua inserção como aluna e professora e em que medida 

eles contribuíram e contribuem na construção de suas identidades e suas 

práticas. Do conjunto dessas discussões, o conceito de gênero fundado por 

                                           

7 Pode-se encontrar artigos que têm esse enfoque em diversas revistas como: Estudos Feministas, 
Cadernos Pagu, Cadernos de Pesquisa da Fundação Carlos Chagas, Debate Feminista, Cadernos Cedes, 
Publicações da ANPED, Revista Historia da Educação de Pelotas, Revista Brasileira de História da 
Educação e Revista Brasileira de Educação , dentre outros. 
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Joan Scott teve grande repercussão nas pesquisas que enfocavam os 

cruzamentos entre educação, história e gênero. (Eliane Marta,1992; Guacira 

L.Louro, 1994).

Não é raro, entretanto, depararmos, no campo da Historia da Educação, 

com estudiosos/as que fazem referência a gênero como instrumento de análise 

de suas investigações e acabam por contar histórias das mulheres na 

educação. A utilização da categoria gênero é muito mais do que narrar histórias 

do universo feminino. Por ser um conjunto de práticas, símbolos, 

representações, normas e valores sociais que homens e mulheres constroem 

em relação, possibilita esclarecer, como instrumento conceitual, a partir de 

documentos históricos, permanências e transformações das variadas formas 

de dominação simbólica. Para tanto, requer um 

alargamento/expansão/renovação nos marcos, enfoques e modos de análise 

que pressupõem a historização dos conceitos utilizados e a compreensão da 

construção social dos papéis masculinos e femininos ao longo do tempo. 

Um grande desafio ainda resta para esta história recente que se 

constrói: as investigações na perspectiva de gênero podem se tornar 

inconsistentes pela quase escassez de informações sobre o universo dos 

homens e frágeis análises que até então não privilegiaram a história dos 

homens, a partir da ótica masculina. Há que se buscar as formas mais sutis 

que contribuem para a articulação e a redefinição das condições e interações 

entre o masculino e o feminino no campo das dominações. Uma pista para tal 

desafio nos é dada por Roger Chartier (1995) quando argumenta que é 

necessário considerar os discursos, as práticas e as normas interiorizadas 
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pelas mulheres e que revelam o consentimento feminino aos discursos e 

representações masculinas dominantes , o que nos motiva a buscar nos 

arquivos os textos e, a partir deles, procurar desvelar como podem ter 

influenciado e/ou influenciam a vida dos homens e das mulheres.  





ASPECTOS DE GÊNERO – GENERIFICANDO O 

CONHECIMENTO 

Quando pensamos na educação das mulheres em outras épocas, 

certamente, nos deparamos com a grande diferença estabelecida entre o que 

as mulheres queriam conhecer e o que elas podiam conhecer. Ao final do 

século XIX, em um periódico “crítico e scientifico redigido por Senhoras”, a 

autora, meio anônima, escondida por detrás de suas iniciais P. C. M., diz que 

basta fazer uma análise “ainda mesmo rasteira na educação da mulher e 

veremos que desde os primeiros annos começa ella a ser privada de quase 

todas as suas pequenas aspirações, sendo assim (....) condenado seu espírito 

e inteligência a nulidade” (A Rosa, 1890). Retrocedendo um pouco mais no 

tempo, no jornal O Carapuceiro1, em matéria enviada por um dos assinantes 

intitulada “Conselhos e máximas do ‘Velho do Surrão’ aos Pais de Famílias e 

aos maridos”, composta de várias estrofes, lê-se na de número 34 o seguinte: 

“Não consitaes, que se mettão / a politicas e stadistas, / e menos a filosofistas; 

                                           

1 Convém aqui ressaltar, como mostra o estudo da historiadora Maria Lucia Pallares-Burke (1996), que 
“os artigos sobre mulheres publicados por O Carapuceiro foram, em parte, extraídos do (...) famoso 
periódico de Addison e Steele, The Spectator (1711-12, 1714)”. Se o periódico é ou não plagiado e se, 
especificamente esse trecho já havia sido publicado antes não sei, o que é tão significativo para meu 
estudo não é a originalidade ou o plágio ou não do referido jornal, apenas indica que as mesmas falas 
permanecem circulando e sendo re-apropriadas em lugares e tempos distintos e contribuem para o 
fortalecimento de representações que balizam formas de valorar e construir socialmente diferenças 
entre os sexos.
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/ que mulher, que nisso dá, / perdida de todo está” (O Carapuceiro, 1837). 

Entre os desejos ou necessidades que moviam as mulheres em busca de 

determinados conhecimentos e os discursos socialmente legitimados e 

legalmente institucionalizados que as restringiam ou cerceavam há uma série 

de interdições e representações.  

Apesar de determinadas permanências, não têm o mesmo significado o 

conhecer e o saber de hoje com o de dois séculos atrás, quer seja no aspecto 

prático dos fins e meios, quer seja no plano teórico das imagens e idéias. Os 

matizes entre o saber – originalmente associado ao campo moral e, 

posteriormente, re-significado como um conjunto de práticas discursivas 

específicas – e o conhecer – ligado nas raízes ao campo intelectual e que, 

recentemente, assume uma centralidade realçada e vulgarizada na propagada 

“sociedade do conhecimento” – assumem diferentes tonalidades de acordo 

com os valores culturais preponderantes no contexto espaço-temporal em que 

os saberes ou conhecimentos são articulados.

Esses dois campos – moral e intelectual – entrecruzam-se nos discursos 

que autorizam ou desautorizam os movimentos das mulheres em busca de 

espaços reconhecidos de formação e difusão de conhecimentos. Por um lado, 

há leis que limitam o acesso aos conhecimentos; há, por outro, resistências e 

táticas em busca de espaços e formas alternativas de acessar conhecimentos. 

Como, por exemplo, fica evidente no edital publicado em nove de abril de 1800 

com a finalidade de conter os abusos feitos por “hú mal certo para escaparem 

talvez a hú mal incerto” fazendo a roda dos expostos servir de meio para “nutrir 

o escândalo, a desordem e a corrução” (Oficio da Junta Governativa, 1800). 
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Por meio do edital, tentavam barrar o uso tático que escravas e mulheres 

libertas se valiam para tentar propiciar aos seus filhos e filhas liberdade, 

sustento e educação. Das desigualdades esboçadas nas diferenças de acesso 

e de qualidade, no que acessar e no como acessar as relações de gênero se 

fazem presentes e se colocam como categoria privilegiada de análise.  

Em se tratando de gênero, podemos considerar, em primeira 

aproximação, que o “gênero é o conhecimento que estabelece significados 

para as diferenças corporais” (Joan Scott, 1991). Nessa perspectiva, um dos 

desdobramentos desses significados traduz o conhecer como verbo, 

substantivado e adjetivado em variados contextos, predominantemente por 

substantivos e adjetivos propostos por homens. Ainda hoje é expressivo o fato, 

a despeito das mulheres exercerem a prática do educar, de ser válida a 

asserção de Tomaz Tadeu da Silva (1996) de que “o conhecimento é 

masculino” (p. 184).2 Na base desse argumento está a constatação de que a 

maioria das reflexões e diretrizes que norteiam, no pensamento educacional 

brasileiro, o que e como conhecer é em grande parte construída por sujeitos 

masculinos. Se o conhecimento é predominantemente masculino, o que o fez 

assim deixou marcas na história e formou toda uma mentalidade que traz nas 

origens, do pensamento clássico aristotélico, a idéia da mulher como sendo um 

ser inferior ao homem; passa pelos argumentos de Rousseau de que “toda a 

                                           

2 Convém aqui ressaltar que o autor, antes desse trecho do texto, faz referência a pesquisadoras mulheres 
como Eliane Marta Teixeira Lopes, Guacira Lopes Louro e as vinculadas à Fundação Carlos Chagas. 
Na mesma seqüência, desculpa-se pelo “paternalismo implícito numa observação como esta” (Tomáz 
T. Silva, 1996, p. 183). 
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educação das mulheres deve ser relativa aos homens” e se reproduz tomando 

outros contornos, e trazendo a aceitação de algumas mulheres dos efeitos 

dessas representações, em diferentes tempos e espaços, como podemos 

observar no texto publicado no O Cruzeiro, de 06 de julho de 1829: “Senhor 

redactor, Sou mulher, e talvez censurem o intrometter menos polemicas-

litterarias – mascolinas, (....) mesmo que eu vou tratar de intromettidos, mas o 

desejo de ver em harmonia os homens, e de alcançar a glória de ter sido 

proveitozo  huma vez o fraco Conselho feminino anima  a minha temeridade”. 

Esses vínculos que se reproduzem nas relações de hierarquia e inferioridade 

entre homens e mulheres são fortalecidos por outras representações 

mitificadas, ao reverenciarem o saber consentido pelos homens, constroem, 

histórica e socialmente, as desigualdades de gênero no campo educacional 

que transbordam dos currículos às práticas pedagógicas e reverberam em 

outras possibilidades de acesso aos conhecimentos, mais explícitas ou sutis, 

que são e foram negadas às mulheres no presente e no passado. Como fica 

implícito na tática relatada por D. Celina Viegas, no início do século passado, 

ao ser impedida de cursar as disciplinas de Química e Física, dirigidas apenas 

aos meninos, colocava sua cadeira próxima à janela para poder assistir às 

aulas que queria do lado de fora.3 Para desconstruir esses discursos e seus 

reflexos nas práticas de produção ou transmissão de conhecimentos 

fortemente delineados por traços masculinos, cabe refletir sobre o que 

                                           

3 Comunicação pessoal. Celina Viegas nasceu e cresceu em São João del Rei-MG, foi professora e 
diretora de Colégio.  
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caracteriza o conhecer e como os conhecimentos se articulam às relações de 

gênero na perspectiva de uma epistemologia feminista. 

Na trajetória do pensamento filosófico, a questão do conhecimento, dos 

significados do conhecer ou do que seja conhecer em si percorre diferentes 

paisagens em contextos culturais, sociais, econômicos e temporais diversos. 

Argumenta-se, por um lado, sobre o conhecer como identificação do sujeito ao 

objeto e, por outro, do conhecimento como representação do objeto construído 

pelo sujeito. Há também o acúmulo, consensual ou conflitante, de distinções 

que estabelecem gradações entre os tipos e formas de conhecimento 

(suposição, opinião, razão científica, preconceito, interpretação e observação, 

dentre outros. Intrincadas narrativas são tecidas em debates sobre a 

interferência das condições de produção dos conhecimentos e dos reflexos 

observados nos conhecimentos que são produzidos (Nicola Abbagnano, 1998). 

Há múltiplas maneiras de se posicionar nesse debate. 

Que sujeito é esse que conhece ao se identificar ou representar algo 

que se objetificou? Um sujeito universal idealizado? Essa questão, 

aparentemente óbvia e ingênua, permite matizar, e muito, o que caracteriza o 

ato de conhecer, as supostas distinções e as necessidades e formas de se 

produzir conhecimentos. O deslocamento do sujeito universal, inexistente e 

romanceado como o cavaleiro de Ítalo Calvino (1998), cria uma série de 

tensões e descentramentos que traz o conhecimento para o campo das 

práticas sociais, das diferenças culturais e das desigualdades econômicas e de 

gênero. O conhecimento ganha historicidade e se localiza. Mas antes de se 

localizar a história do conhecimento, tomou outros rumos. E não foram os 
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ventos da naturalização que traçaram o norte desse movimento, apesar de 

muitos discursos construírem o que é dado como natural da condição e 

constituição biológica do ser feminino ou masculino como justificativa das 

limitações ou propensões para conhecer. Foram homens e mulheres de carne 

e osso, produtores e mediadores de imagens e representações sociais que as 

produziram.

As limitações despontam dentre as questões envolvidas no que 

podemos chamar de movimentos por conhecer. Um panorama desses 

movimentos pode ser construído ao questionarmos que conhecimentos são 

necessários. Para tanto, podemos pensar em três esferas distintas e 

entrelaçadas: no plano dos sujeitos (homens, mulheres, crianças, idosos...), 

dos diferentes tempos históricos e em vários espaços sociais e simbólicos. Ao 

longo do tempo, os acréscimos e rupturas singularizados por contextos sociais 

e culturais em diferentes épocas matizam os diversos papéis do conhecimento 

nessas sociedades. Do quadro que pode ser esboçado, as variações dos 

movimentos por conhecer são fortemente influenciadas pelas representações 

sociais e particularidades dos contextos espaço-temporais em que as 

necessidades ganham corpo/se materializam. Para esboçar algumas 

possibilidades descortinadas em tal quadro, podemos refletir retraçando o 

caminho já aberto por Michel Foucault (1996) em outro contexto buscando 

questionar o “modo como o saber é aplicado em uma sociedade, como é 

valorizado, distribuído, reportado e de certo modo atribuído” (p. 17). 

Se considerarmos o objeto de nossa pesquisa, essas três esferas nos 

colocam questões epistemológicas interessantes. Abrem portas para 
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questionarmos de forma inter-relacionada como as representações sociais 

presentes nos discursos que tratavam do acesso à educação feminina em 

Pernambuco no início do século XIX contribuíram para consentir e negar os 

tipos de conhecimento passíveis de serem acessados por ambos os sexos, o 

que permite visualizar as desigualdades manifestas entre homens e mulheres 

quando ponderamos sobre os saberes e a forma como eles foram e são 

distribuídos. Se nos voltarmos para o conteúdo das representações, podemos 

refletir sobre quais saberes são aplicados para legitimar as assertivas que 

consideram os homens mais capazes de conhecer do que as mulheres; 

podemos, também, constatar a permanência de representações cruzando o 

tempo e o espaço rumo a outras épocas e lugares. Cabe não esquecer que no 

processo de legitimação há um jogo dialético entre a formação dos saberes e 

conhecimentos e seus efeitos sobre o poder público e as instituições civis. E, 

certamente, essas questões passam por quem atribui valor e/ou controla os 

meios em que são produzidos ou difundidos conhecimentos e, 

necessariamente, pelas instituições legalmente habilitadas para estabelecerem 

normas, diretrizes e leis que regem as regras do jogo. 

Se o que é considerado conhecimento de homem e de mulher é definido 

de acordo com as representações sociais hegemônicas de cada período 

histórico, o que não quer dizer que a naturalização de atributos socialmente 

construídos é natural, estas podem estar fundamentadas em formas de 

conhecer também hegemônicas. Há, historicamente, como bem sintetiza 

Boaventura de Souza Santos (1987, 1989, 2000), no feixe de questões 

constituintes do paradigma da ciência moderna, duas grandes formas de 
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expressão dos saberes: o conhecimento científico e o senso comum. O 

primeiro se converteu na forma hegemônica e legítima de produção de 

conhecimentos verdadeiros e válidos e, o segundo, construído por várias 

formas diferenciadas de engendrar conhecimentos práticos associados a priori

com a falsidade, a mistificação e a produção de mitos do que venha a significar 

e produzir sentidos sobre a realidade das práticas sociais. Muitas das 

representações que inferiorizam as mulheres partem dos meios científicos e 

são apropriadas no âmbito do senso comum.

Dizer que, por exemplo em uma tese cientifica, “a distância que há entre 

o volume cerebral da mulher e do homem é a mesma que entre o volume 

cerebral do menino e do homem. A mulher tem um cérebro de um menino. A 

mulher psicologicamente está em uma era pré-civilizada” (Lívio Castro, 1894) 

reforça a dita superioridade masculina e resulta em efeitos práticos nas 

relações e possibilidades de fundamentar defesas da incapacidade da mulher 

apreender determinados conhecimentos. Com pequenas variações, trazendo 

para o âmbito do senso comum, podia-se ouvir que a “mulher difere do homem, 

tanto no physico como no moral” embora o autor diga, no mesmo texto, ser um 

“erro crasso .... desamparar a educação das meninas” (Francisco Vital D’ 

Oliveira, 1848). Tais representações justificavam as desigualdades a partir da 

diferença biológica que colocava a mulher num plano de inferioridade 

intelectual em relação a perfeição do homem, tendo muitas vezes esses 

discursos servido de argumento para negar as solicitações das mulheres de ter 

acesso ao ensino superior. Ora, se a mulher foi conduzida a uma era pré-

civilizada, apesar de viver no presente e num mesmo contexto histórico que o 
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homem, as inovações tecnológicas do séc XIX seriam incompreensíveis para 

ela. Nessa ótica, ela só compreenderia o passado pré-civilizado, colocando 

assim a mulher na condição de impossibilidade físico-psíquica de exercer a 

mesma função que o homem no presente. O ‘erro crasso’ se justifica pelas 

diferenças.

Qual o impacto dessas duas formas de conhecimento sobre as 

oportunidades desiguais oferecidas para homens e mulheres, no que diz 

respeito à aquisição de conhecimento e a tudo mais que esteja implicado com 

os saberes? Quais representações contribuem para difundir e aprofundar tais 

desigualdades? As respostas a essas perguntas devem sempre levar em 

consideração o fato de que “o que tradicionalmente tem vigência como saber é 

policiado por filósofos que codificam as leis canônicas do conhecimento” 

(Donna Haraway, 1995, p. 8). Mas, independente dos cânones valorizados, é 

certo serem profundas as raízes dessas disparidades. O acesso diferencial aos 

tipos de conhecimentos produzidos e transmitidos em espaços variados é parte 

relevante do processo de permanência das desigualdades entre o sujeito 

masculino universal e o feminino singularizado, fato para o qual deve ser dada 

uma atenção especial. 

Voltando um pouco no tempo, essa forma hegemônica de conhecimento 

vai sendo construída tendo como princípio a vontade de saber que, como 

salienta Michel Foucault (1996), já nos séculos XVI e XVII caminha junto com o 

desenho de planos de objetos possíveis de serem conhecidos, observados, 

classificados. Mas essa vontade reflete no sujeito que procura conhecer certos 

traços, certas posições, olhares e funções fundantes de um discurso científico. 
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Delineavam-se também premissas que prescreviam os níveis técnicos para 

que os conhecimentos pudessem ser verificáveis e úteis. Constrói-se, então, 

essa nova visão de mundo e da vida, fortemente influenciada pelo racionalismo 

cartesiano e pelo empirismo bergsoniano que, como prática discursiva, se 

fundamenta em pressupostos epistemológicos e regras metodológicas. Essas 

regras e pressupostos passam pela necessidade crescente de quantificar o que 

se quer conhecer, paralelamente, de reduzir a complexidade dos objetos 

separando-os e classificando-os para depois analisá-los de forma sistemática, 

procurando sempre manter a devida distância entre sujeito e objeto. Noutras 

instâncias, um conhecimento causal pautado na formulação de leis à luz das 

regularidades observadas com vistas a prever o futuro dos fenômenos retirar e 

formas de conhecimento utilitário e funcional com baixa capacidade de 

compreensão do real, porém com grande poder de influenciar, dominar e 

transformar as sociedades, vão sendo construídos e, social e historicamente, 

legitimados (Boaventura S. Santos, 1987). 

Regularidades também podem ser analisadas partindo-se de uma outra 

perspectiva. Se considerarmos o imaginário social produzido no século XIX por 

membros do parlamento pernambucano e por homens das ciências, formados 

muitas vezes em instituições de prestígio no exterior, reconheceremos certas 

regularidades. Grosso modo, - pois deixarei as análises e os detalhes desses 

discursos para a segunda parte deste texto-, associam-se as inferioridades 

femininas, no que tange à incapacidade de assimilar determinados 

conhecimentos, às diferenças biológicas entre os organismos de homens e 

mulheres, avalizadas por discursos científicos legítimos na época. Lembrando 
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que em cada período histórico são valorizados determinados tipos de 

conhecimento e lhes são atribuídos significados singulares, podendo estes 

serem utilizados como matéria-prima para argumentar e referendar certas 

decisões legais, convém recordar que, como salienta Linda Nicholson (2000), a 

“compreensão da ‘natureza’ de fenômenos específicos em termos de 

configurações específicas da matéria que os corporificava” (p. 15) foi comum 

nos séculos XVII e XVIII na Europa. Mas, se naquela época o corpo serviu de 

recurso para construir diferenças sociais entre os seres humanos, antes as 

mesmas diferenças eram justificadas pela autoridade das asserções de 

Aristóteles ou mesmo por trechos da Bíblia. As regularidades ou padrões ao 

invés de se converterem em leis naturais devem ser posicionados no âmbito 

das práticas sociais e discursivas. Para isso, é importante deslocar o foco das 

questões, como sugeriu certa vez Tomáz Tadeu da Silva (1999, p. 148), das 

perguntas sobre quais conhecimentos são válidos para quais conhecimentos 

são considerados válidos. 

E o ser válido aqui depende do contexto, de tempos e de espaços, dos 

sujeitos – individuais, coletivos e institucionais –, das finalidades, dos meios e 

das conseqüências envolvidas nos processos inerentes ao conhecer. Como diz 

Boaventura de Souza Santos (2000), “é muito fácil produzir ou aplicar 

conhecimentos escapando às conseqüências” (p. 31). Às vezes, esquecemos 

que as conseqüências são construídas e estão diretamente relacionadas com 

as formas com que utilizamos o conhecimento, e digo isso não partindo de 

premissas determinísticas ou causais. Nem os usos nem as formas de 

produção de conhecimentos, mesmo considerando a busca de uma 
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objetividade quase inatingível, são neutros ou imparciais. No entrechoque, os 

objetivos muitas vezes deslocam a objetividade. Aqui é importante pontuar que, 

como pondera Donna Haraway (1995), “o conhecimento fabricado por alguém 

é um caminho para uma forma desejada de poder bem objetivo” (p. 10). E o 

poder, em se tratando de conhecimento, sugere a sobreposição de várias 

tramas e interações, de sujeitos, de valores, de conflitos, de representações e 

de significados. Na trama tecida pelas relações de poder que se desdobram em 

múltiplos conhecimentos, os fios trazem nas pontas, nos meios e nas origens 

inúmeras finalidades. Convém aqui registrar duas questões triviais, que muitas 

vezes passam desapercebidas, formuladas por Sondra Farganis (1997): 

usamos nossos conhecimentos para “dar continuidade às desigualdades ou 

criar possibilidades de emancipação? [Para] confirmar padrões históricos de 

subordinação ou propor equidade de gênero?” (p. 228). 

Que caminho a homenagem às mulheres relatada na introdução sugere 

para refletirmos sobre essas questões? Ainda hoje, em grau diferente do 

observado no século XIX, circulam discursos que contribuem para reforçar o 

mito do determinismo biológico, como vimos no texto atribuído a Vitor Hugo 

distribuído às mulheres em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, 

bem como em piadas contadas de forma despretensiosa, publicadas em livros, 

dispostas em sítios na internet ou enviadas por correio eletrônico. Que sentidos 

e quais significados são negociados na tradução desses discursos? Se os 

conhecimentos orientam em diferentes planos as ações humanas, que ações 

podem ser desencadeadas tendo por base conhecimentos construídos a partir 
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da negociação desses significados? Como interagem com formas, espaços e 

suportes do conhecer, do aprender e do ensinar?  

Trazendo as considerações mais para o centro de nosso objeto de 

pesquisa, podemos contrastar os conhecimentos que são produzidos em 

outros contextos e como essas representações demarcam o que pode ou deve 

ser aprendido. No Emílio, de Rousseau, enquanto o personagem principal se 

prepara para a vida pública, Sofia aprende as prendas do lar. E, por aqui, a 

educação feminina foi, há quase duzentos anos, considerada “essencial para a 

formação da boa esposa e mãe” (Jane Almeida, 1998, p. 154). Uma questão 

suscitada por essas constatações que estão implícitas nos processos de 

aprendizagem e que influenciaram os saberes, historicamente considerados 

como sendo necessários às mulheres, diz respeito à seleção do que deve ser 

ensinado e, na seleção, à presença marcante dos preconceitos e filtros morais 

de quem seleciona o que deve ser ou não transmitido aos aprendizes. Em 

ambos os casos, o que foi estabelecido e aceito socialmente como sendo 

conhecimento necessário para as mulheres partiu de propostas e reflexões 

masculinas. Indo um pouco mais ao fundo, tocamos no campo das exclusões e 

dos silêncios, e os efeitos do não acesso a determinados 

saberes/conhecimentos contribuem para construir limitações nos 

marginalizados. Aqui, cabe um parêntesis sobre uma reflexão recente de João 

Arriscado Nunes (2002): enfocando o “des-pensar da teoria”, ele enfatiza que 

as “exclusões e os silêncios significam a exclusão e o silenciamento daqueles 

que não dispõem do acesso aos recursos cognitivos necessários à produção 

teórica, nem à produção de um conhecimento legitimado segundo os cânones 
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hegemônicos” (p. 313). Nos rumos abertos por esse questionamento, os 

emblemas e os sinais, aproveitando para associá-los aos termos usados por 

Carlo Ginzburg, sugerem indícios para considerarmos as limitações ditas 

naturais de uma outra perspectiva, e as pistas nos conduzem aos discursos, 

aos usos diferenciados e diferenciadores dos conhecimentos e às 

reverberações destes na constituição de relações desiguais de poder em 

sentido amplo. 

Novamente, ligamos o conhecimento ao gênero e ao poder, e as 

conseqüências de tais apropriações são críticas. Conforme argumenta Joan 

Scott (1991), “o conceito de gênero estrutura a percepção e a organização 

concreta e simbólica de toda a vida social” opera no cerne da distribuição de 

poder e explicita “um controle ou um acesso diferencial aos recursos materiais 

e simbólicos” (p. 16). Mas, ao final das contas, não é conveniente permitir ao 

excluído exercer e capacitar o olhar para conhecer, para se emancipar. Porém, 

estratégias e resistências são levadas a cabo em diferentes campos do saber. 

Passa a se fazer necessária e relevante a busca de novos “regimes de verdade 

alternativos, outras formas de conhecer marginalizadas, suprimidas e 

desacreditadas” (Boaventura S. Santos, 2000, p. 29). É nesse sentido que 

emerge uma epistemologia feminista como crítica aos conhecimentos 

produzidos e as suas traduções no campo dos conhecimentos práticos usados 

no dia-a-dia, ressaltando a necessidade de um “conhecimento potente para a 

construção de mundos menos organizados por eixos de dominação” (Donna 

Haraway, 1995, p. 24). 
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A síntese de algumas das idéias, força da epistemologia feminista, pode 

nos ajudar a posicionar o conhecimento, desmistificá-lo, historicizá-lo e torná-lo 

mais humano e generificado. Para Joan Scott (1991), a história do pensamento 

feminista traduz a “história da recusa da construção hierárquica da relação 

entre masculino e feminino” (p.14). Essa recusa, que está presente em textos 

de acadêmicas feministas de diferentes correntes, traduz-se em propostas 

diferentes de se alcançar um modelo de conhecimento anti-hierárquico e 

antifundamentalista, seja através da espiral ascendente feminista (Alison 

Jagguar, 1997), ou com a negação do dualismo que reconhece um ou outro 

procurando admitir que um e outro se combinam e se alternam (Uma Narayan, 

1997).

É uma das características marcantes do conjunto dos conhecimentos 

produzidos com um acento feminista a posição privilegiada dos 

pesquisadores/as que produzem teorias de perspectivas, nas quais os saberes 

são localizados. Construído partindo de uma objetividade que situa, localiza e 

corporifica quem produz o conhecimento, reconhece a posição da mulher na 

sociedade com uma vantagem epistêmica que a permite perceber e 

compreender diferentes aspectos do ambiente e das atividades humanas. 

Posição que nos coloca na condição de conhecer melhor as práticas de nosso 

contexto marginalizado e a tendência para perceber exemplos sutis de 

comportamentos e discursos opressores. Ou como bem sintetiza Donna 

Haraway (1995), o ponto de vista dos marginalizados, não sendo marcado por 

posições inocentes, considera o caráter crítico e interpretativo em todo o 

conhecimento e pode desencadear explicações mais adequadas e 
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transformadoras do mundo. Sendo essa perspectiva adversa tanto ao 

relativismo quanto à totalização da autoridade científica, traduz-se em “saberes 

parciais, localizáveis, críticos, apoiados na possibilidade de redes de conexão, 

chamadas de solidariedade na política e de conversas compartilhadas em 

epistemologia” (p. 23). 

Há indícios nessa citação, e em outros textos (Uma Narayan, 1997), de 

uma outra característica do pensamento feminista: a possibilidade de acordos e 

conhecimentos baseados na simpatia e na solidariedade. Mas, aqui, essa 

solidariedade tem que ser situada em sua vertente mais ampla que extrapola o 

que fica implícito no trecho do texto de Donna Haraway reproduzido acima. A 

solidariedade é com certeza um dos eixos do discurso político contemporâneo, 

mas deve-se ir além dessa esfera. Penso aqui nos argumentos de Boaventura 

de Souza Santos (2000), que faz referências explícitas à importância da 

epistemologia e historiografia feministas como forma de pensamento crítico que 

contribui para a mudança paradigmática em curso na ciência moderna. Há 

grandes semelhanças entre o conhecimento-emancipação – distinguido por 

Boaventura, reconhecidamente criado e disseminado a partir do discurso 

argumentativo, que se posiciona junto aos outros conhecimentos, não se 

considera o único nem o melhor, e é basicamente local e solidário – e os traços 

marcantes do pensamento feminista. Partindo do pressuposto que o 

conhecimento constitui trajetórias e que uma delas vai de um ponto chamado 

de ignorância a um outro chamado de saber, a solidariedade é uma forma de 

saber no âmbito do conhecimento-emancipação. E, nas próprias palavras do 

autor, “a solidariedade como forma de conhecimento é o reconhecimento do 
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outro como igual, sempre que a diferença lhe acarrete inferioridade, e como 

diferente, sempre que a igualdade lhe ponha em risco a identidade” (p. 246). 

Há no conjunto do pensamento feminista outro tópico recorrente que é a 

necessidade de minar a imagem abstrata, racionalista e universal da teoria 

científica. Procura-se reconhecer os sujeitos produtores de conhecimentos 

como indivíduos particulares, sociais, com emoções e razões, sexos e 

interesses. As premissas para tal reconhecimento delineiam um conhecimento 

produzido socialmente e influenciado pelas condições singulares dos 

pesquisadores nos campos econômico, social, político e de gênero. Há uma 

não fixidez na constatação de que saberes são produzidos por grupos que 

surgem em períodos históricos marcados por contextos específicos e que se 

transformam ao longo do tempo, construindo e respondendo teoricamente a 

essas transformações. Decorre daí uma teorização entrelaçada em suas 

origens e fins à prática social, pois o conhecimento é concebido como 

fundamental para a política e é, ao mesmo tempo, caracterizado como um 

conjunto de argumentos e um reflexo de interesses em movimento. No plano 

metodológico, descentra o olhar do foco para a contextualização, procurando 

visualizar aquilo que está nas periferias e não produzir análises de eventos 

isolados, constituindo assim um método inclusivo de pensar. E, nos 

deslocamentos de perspectiva, valoriza de forma acentuada os contextos 

culturais e os programas políticos em que são produzidos e reproduzidos 

(Alison Jagguar & Susan Bordo, 1997). 

Depois desse pequeno painel sobre algumas especificidades do 

pensamento feminista, podemos retornar à associação gênero/conhecimento, 
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no intuito de trazer algumas questões para a próxima segunda parte desta 

dissertação. Recorro aqui a uma pergunta muito interessante de Joan Scott 

(1991): “como é que o gênero dá um sentido à organização e à percepção do 

conhecimento histórico?” (p. 15) Porém, recorro a ela não para repondê-la e 

sim para preparar o terreno. Nas representações que dão forma aos discursos 

e as práticas envolvidas nos processos observados no século XIX, quando se 

dá o acesso da mulher ao ensino formal, existiram relações e momentos 

diversos de trocas simbólicas entre homens e mulheres. Há vários documentos 

que registram essas trocas e, partindo-se deles, podem ser escritas muitas 

histórias. Dentre as muitas formas de se narrar essa história, a busca de 

fontes, as definições de períodos e as categorias de análise vão dando forma e 

conteúdo ao conjunto de materiais diante dos quais podem sair análises e 

narrativas diversas. Em todas as narrativas elaboradas há, em maior ou menor 

grau, com mais ou menos rigor, produção de conhecimentos históricos. 

Quando uma categoria, no caso gênero, serve de epicentro para a 

análise das fontes, continuam sendo possíveis várias narrativas; porém, os 

muitos conhecimentos históricos decorrentes das pesquisas nascem de uma 

leitura diferenciada dos documentos. Mas o sentido consensual de gênero 

como conceito que se refere às diferenças social e culturalmente construídas, 

tendo por base as diferenças entre os sexos, reflete-se nos documentos e, 

através do olhar do historiador, transforma-se em conhecimento histórico 

generificado. A diferença é que os conhecimentos/informações registrados nos 

documentos são interpretados com o auxílio de mais um recurso; assim, o 

conceito de gênero constitui uma lente que altera sem necessariamente 
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distorcer o olhar. Situado na esfera de uma epistemologia feminista, traduz um 

conhecimento que identifica as ausências e o porquê das ausências dos 

conhecimentos históricos que negam e marginalizam possibilidades de novas 

leituras, quer seja pelo desconhecimento, ou por outro motivo qualquer. Porém, 

o simples uso da categoria gênero não garante por si só a produção de um 

conhecimento-emancipação nos termos colocados parágrafos acima. E, para 

concluir, torno a lançar mão de colocações recentes de Boaventura de Souza 

Santos (2000), palavras que julgo pertinentes para nortear nossas abordagens, 

em busca de “uma forma de conhecimento que aspire a uma concepção 

alargada de realismo, que inclua realidades suprimidas, silenciadas ou 

marginalizadas, bem como realidades emergentes ou imaginadas” (p. 247). 





INTERLÚDIOS 
CENAS DA PROVÍNCIA DE PERNAMBUCO 

O ponto de vista, ou melhor, o enquadramento é um elemento 

fundamental na representação de uma paisagem. No Rap do 

Pequeno Príncipe contra as Almas Sebosas,1 um filme 

contemporâneo, a câmara que faz tomadas aéreas registra 

cenas singulares da cidade de Recife, sua periferia, seus 

morros, seus ângulos que no dia-a-dia não são explorados. As 

cenas causam estranhamento. Ao explorar os tableaux urbanos

recriados por Baudelaire ou na construção das imagens 

dialéticas, Walter Benjamin traz elementos relevantes para o 

campo da historiografia.2 As imagens causam estranhamento. 

                                           

1 Filme dirigido por Paulo Caldas e Marcelo Luna, distribuído em vídeo pela Riofilme e Consórcio 
Europa. Ano de produção: 2000. 

2 Essas imagens estão explicitadas no livro Rua de Mão Única (Benjamin, 1987). Outras idéias que 
inspiraram esses Interlúdios estão postas nas Teses sobre o conceito de história (Benjamin, 1986) e são 
discutidas por Will Bolle em seu livro Fisiognomia da Metrópole Moderna (2000) e no seu artigo 
Gêneros Literários Urbanos (1998). 
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Nas primeiras décadas do século XIX alguns viajantes 

circularam pelas ruas de algumas cidades, freguesias e 

povoados da província de Pernambuco deixando escritas e/ou 

desenhadas passagens daquele período. Re-lidos/re-vistos, 

hoje, os cenários trazem as inquietações. A história relampeja 

em fragmentos recriados partindo das pistas deixadas por esses 

viajantes e de leituras e re-leituras contemporâneas. No meu 

registro, crio reminiscências e cenários, entre “memórias 

imaginadas” e vividas, panos de fundo e contextos em que se 

dá o acesso da mulher à educação. 
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A cidade e a província – circulando 

Num primeiro momento, as paisagens da província saíram das penas 

dos viajantes, dos ângulos de quem chega do mar e, lentamente, ao sopro do 

vento, avistam-se o outeiro de Olinda e os bancos de areia e arrecifes que 

formam a Vila de Santo Antonio do Recife. Ao aproximar do continente, em 

meio ao mar coberto de jangadas conduzidas por negros nus, a província vai 

sendo reduzida aos novos contornos das casas, árvores e coqueiros da costa. 

Da longa viagem aportam, em meio ao encantamento e ao consolo de chegar 

em terra firme, na cidade que nas palavras de Koster3 “parece sair das ondas”. 

A província se mescla e se confunde nominalmente com a Vila de Santo 

Antonio do Recife, que os recebe e que, na observação do viajante, “cresce em 

importância e opulência”. 

Aspectos de Pernambuco, visto da ilha dos Côcos, dentro do Recife  
(M. Graham)

                                           

3 Henry Koster, de naturalidade (inglesa), chegou em Pernambuco em dezembro de 1809, circulou por 
todo o (Nordeste), retornando em 1811. Foi, nesse período, dono de terras de engenho. Regressou à
Inglaterra em 1815, onde se encorajou, como disse ele, reunindo detalhes do que vira e ouvira em sua 
permanência no Brasil, a escrever o livro Viagem ao Nordeste do Brasil.
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Duas ilhas – bairro do Recife e Santo Antonio – e o continente, Boa 

Vista, formam três bairros ligados por pontes de pedra e madeira e pelas águas 

do rio, mar e mangue. 

Nas pontes, o dia é passagem do que vem do sertão, das florestas. Pela 

tarde, os bancos, as “conversas de homens”, os encontros. Abaixo das pontes, 

seguindo as águas do Capibaribe, canoas indígenas, a vara, o transporte de 

água para beber, os banhos de mulheres brancas nuas, crianças, avós e 

negras.

Os habitantes desse lugar, nos desenhos e apontamentos, são 

europeus, brasileiros brancos natos, mulatos e negros livres e escravos. 

Nas ruas estreitas, calçadas e sujas do bairro do Recife, os armazéns, 

os bares onde se bebe café e as conversas giram em torno dos tratos do 

açúcar e do algodão e os maus tratos no mercado de mulheres, homens, 

adolescentes e crianças arrancados da África. Não tinham dado 50 passos no 

Recife, revela Maria Graham (1956),4 quando se depararam com o cenário da 

escravidão.5 Foi assim, é quase assim.6

                                           

4A inglesa Maria Graham aporta em Recife no final de 1821. Fica em Recife e Olinda poucos dias e segue 
viagem para a Corte. A passagem é breve. Apesar de ser mulher, isso não significou estar mobilizada 
em observar e relatar a condição feminina na província de Pernambuco em seu Diário de Uma Viagem 
ao Brasil, do original inglês Journal of a Voyage to Brazil and residence there during part of the years 
1821, 1822, 1823, traduzido em 1956. 

5 A viajante perturbada descreve a cena que via: “Era a primeira vez que tanto os rapazes quanto eu 
estávamos num país de escravidão, e por mais que os sentimentos sejam penoso e fortes quando em 
nossa terra imaginamos a servidão, não são nada em comparação com a visão tremenda de um mercado 
de escravos. Estava pobremente abastecido, devido às circunstâncias da cidade [estava em estado de 
sítio], que faziam com que a maior parte dos possuidores de novos escravos os conservassem bem 
fechados nos depósitos. Contudo cêrca de cinqüenta jovens criaturas, rapazes e moças, com todas as 
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Vista do Portal do Conde Maurício em Pernambuco, com o Mercado de Escravos  
(Desenho Aug. Earle, gravura de Edward Finden)

O bairro de Santo Antônio é centro. A ilha Mauritstad dos holandeses 

com suas igrejas, conventos, prisões, casernas, palácio do governador, lojas e 

oficinas. É o lugar do comércio.

Atravessando a ponte de madeira estamos no terceiro bairro. Os três 

viajantes se encantam. Boa Vista é continente, é bonita, larga, alegre, 

                                                                                                                               

aparências da moléstia e da penúria, conseqüência da alimentação escassa e do longo isolamento em 
lugares doentios, estavam sentados e deitados na rua, no meio dos mais imundos animais” (p. 114).

6 Hoje, circulam, no Recife antigo, meninos/as em situação de rua, mendigos/as, adolescentes prostitutas, 
além de o passante mais atento poder presenciar a situação da exploração do trabalho infantil nas noites 
do Bom Jesus restaurada. 
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moderna, ali mora gente rica. Ali tem casas de campo e, subindo o rio acima, 

banha-se no Capibaribe. 

As pessoas desse lugar estão em maior número no campo, nas florestas 

do que nas cidades. Passa o tempo... a cidade concentra, cresce, o rural 

dispersa. Chegar no interior é difícil, são muitos dias. Entre Goiana e Paraíba, 

vários engenhos, Pau d’alho e Nazaré, belas povoações, Bom Jardim é seca e 

sertão. Limoeiro, grande vila, Goiana, terra fértil e uma das maiores da 

província.

Um fazendeiro e sua esposa em viagem 

E tem cidade, freguesia, povoado e gente escrava, estrangeiros, 

senhores de engenhos, vendedeiras, clero secular e regular, portugueses 
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comerciantes, mendigos, freiras recolhidas, magistrados, boticários, 

professores de latim e de primeiras letras, prostitutas e jornaleiros. 

E por essas ruas e praças, os viajantes viram mulheres negras escravas 

circulando e as brancas portuguesas, brasileiras atrás das portas e gelosias 

durante todo o dia ou transitando em seus palanquins em direção às igrejas 

bem cedo. Seus olhares e rezas eram divididos lado a lado com outros olhares 

das mulheres e crianças negras nos assentos no chão do centro da igreja 

vigiadas sob olhares sentinelas dos homens cristãos no fundo da igreja. Outro 

bom motivo para saírem de suas casas eram as festas promovidas pelas 

igrejas. Cada qual tem a sua. A festa de São Miguel foi o motivo que fez sair as 

senhoras portuguesas em seus trajes escuros vistos pela primeira vez por 

Maria Graham. 

Uma senhora indo a visitas 
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Missa na Igreja N. S. Da Candelária (em Pernambuco)  

J. Rugendas 
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Um olhar intrometido ou desejoso do viajante Tollenare (1978)7 avista da 

janela para o interior das casas “mulheres brasileiras seminuas, acocoradas ou 

deitadas sobre esteiras”, que apressadamente entende como um “espetáculo 

da indolência” (p. 22). 

Desenho

J. Rugendas 

Em tempo, faz-se necessário reforçar como tais estereótipos, da 

inatividade da mulher, foram sedimentados na nossa cultura e não 

consideraram que efetivamente a mulher, desde o início do Brasil colônia, 

encontrava-se ocupada, quer trabalhando na produção doméstica, nas 

                                           

7 O francês Louis F. Tollenare (1978), em suas Notas Dominicais escritas durante a sua permanência em 
Pernambuco entre 1816 e 1817, alerta para quem o lê que “Felizmente não estou encarregado de dar 
conta da minha viagem a pessoa alguma, e não tenho que me acusa se escrevo coisas ociosas, pois que 
o faço para meu simples (p. 32). 
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plantações como as indígenas, no fiar algodão executado pelas mulheres 

negras, quer na produção mesmo que precária e não reconhecida pelo mundo 

masculino como professoras e literatas.8 Os próprios viajantes puderam ver 

mulheres nas cidades, nos engenhos e mato adentro como “negras lavadeiras, 

vendedeiras nas ruas, costureiras, etc., que se comprometem a trazer aos seus 

senhores 6 francos por semana” (Tollenare, p. 111), fiadeiras9, ocupadas em 

fazer rendas e bordados, mulheres que “apresentam a cana aos cilindros 

verticais da moenda” (Tollenare, p. 45), reconhecendo o viajante, inclusive, o 

quanto o trabalho era penoso. 

É o descrédito social e cultural para com a força de produção feminina, 

persistente ainda hoje, que não reconhece e nem valoriza como trabalho 

algumas atividades desenvolvidas por mulheres. 

Outra imagem comum é a da mulher reclusa, tímida. Imagens descritas 

através do olhar de Tollenare (1978), que vê mulheres desaparecendo das 

salas, das ruas, sem instrução alguma, destoam dos testemunhos revelados 

por Koster que, a meu ver, conseguiu estabelecer relações mais íntimas com a 

população local. Koster, com cuidado, bom senso e sensibilidade para avaliar o 

que observa ao seu redor, reconhece “que não é possível julgar a sociedade 

                                           

8 A exemplo de Branca Dias (1984) que, em Pernambuco, na segunda metade do século XVI, ensinava na 
sua casa suas filhas e outras meninas “coser e a lavrar”. Esse depoimento consta no livro Denunciações 
e confissões de Pernambuco, 1593-1595 (p. XXIV). Existiram também mulheres literatas, como se 
registra no livro Escritoras Brasileiras do século XIX (2000). 

9Em um dos documentos do Arquivo Ultramarino existe um ofício, do governador da capitania de 
Pernambuco para o secretário de estado dizendo “sobre as vantagens de se implementar na dita 
capitania fábricas têxteis e aproveitar o grande número de mulheres brancas que vivem no 
ócio.”(Arquivo Ultramarino, 1757) 
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por uma mesma regra. Famílias de igual posição, importância e riqueza, têm 

maneiras inteiramente diversas.”10 Em algumas casas são as mulheres as que 

recebem, participam das festas, são bem prosas e poucas, é verdade, se 

educam. Outras realmente estão reclusas, seja na cidade, seja na Casa 

Grande, onde não lhes é permitido trocar sequer um olhar durante o jantar. Ele 

também percebe, como Tollenare, que nas casas os homens ficam a conversar 

num aposento e as mulheres noutro. No jantar, as mulheres ficam de um lado e 

os homens no oposto. Conversas de homens, conversas de mulheres. 

Provavelmente assuntos públicos aos homens e domésticos às mulheres.11

Venda em Recife  
J. Rugendas 

                                           

10 E sabemos muito bem que por mais regras rígidas que se criem existem sempre brechas, táticas, para 
burlar, romper, apresentar outras regras. Uso aqui a expressão tática no sentido que lhe dá Michel de 
Certeau (1998). 

11 Um costume que se conserva em muitas famílias até hoje. 
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Mania de independência12 - liberdade nem tanto

Na segunda-feira, dia 24 de setembro de 1821, Maria Graham (1956, p. 

108), sabendo da situação em que se encontrava a província e movida pela 

curiosidade de nunca ter visto uma cidade em estado de sítio, resolve 

desembarcar. O que ela encontra é uma cidade com as portas do comércio 

fechadas, no fim de cada rua um canhão leve, homens, mulheres e crianças 

negras com moléstias, esfomeadas, sentadas ou deitadas pela rua. Fico 

tentando imaginar essa situação patética. De um lado, uma inglesa curiosa que 

faz corte à Corte, errante pelas ruas da vila num momento político 

extremamente grave da província, mobilizada com a miséria e o flagelo dos 

negros e chateada por não encontrar nenhuma loja aberta. Por outro lado, os 

olhares dos homens da milícia vendo aquela mulher inglesa, branca, letrada, 

andando desembaraçadamente junto a outros homens, nos lugares de perigo, 

de guerra, de homens. No mínimo um estranhamento. Coisas do estrangeiro.

No país, pipocavam rebeliões por todo canto. Pernambuco tinha um bom 

número delas. Foi assim em 1811, 1817, 1822 e 1824. Um historiador 

contemporâneo chega até a dizer que “em Pernambuco não houve outro 

período mais violento, excetuando talvez os anos de guerra contra os 

                                           

12 Um periódico da Bahia, citado por Glacyra Leite (1989), publicava uma notícia em 1823 que dizia que 
Pernambuco revivia a mania de independência de 1817 (p. 246). 
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holandeses”13 (Marcus Carvalho, 2001, p. 5). Em 1829, a província revive 

novamente o estado de sítio.14

O ajudante de ordens do governador, João Patrone, já havia relatado à 

viajante a “disposição para a revolução” por quase todo o Brasil e a situação de 

“rivalidade entre portugueses e brasileiros” particularmente em Pernambuco.15

Suspeito que esse estado de inquietação que vivia a província é 

resultado em parte daquilo que Koster (1978) notava no descontentamento da 

população pelos constantes abusos do poder real. “O povo está oprimido e o 

Estado não colhe benefício” e “o sistema é por si-mesmo mau e a partilha do 

espólio o torna ainda mais vexatório”, dizia ele (p. 54). Referia-se Koster às 

taxas de impostos que, como hoje, aliviam aqueles que teriam condição de 

pagar e recai o ônus para a parcela da população com menor poder 

aquisitivo.16

                                           

13 Marcus Carvalho (2001), em seu livro Liberdade – rotinas e rupturas do escravismo, Recife, 1822-
1855, analisa: “Já em 1801 houve rumores de que os maçons pernambucanos tramavam alguma coisa, a 
misteriosa Sedição dos Suassunas. Em 1817, não eram mais apenas rumores. A partir de um levante de 
oficiais da artilharia, insatisfeitos com o andamento de suas respectivas carreiras, foi proclamada uma 
republica que durou mais de setenta dias. As feridas abertas em 1817 não fecharam. (...) Pernambuco 
fez assim sua independência já dividido em facções, que se sucederiam no governo provincial através 
de um jogo político que desaguou na queda da primeira Junta de governo, em 1822, nos motins urbanos 
de 1823 e na proclamação da confederação do Equador pelo grupo federalista mais radical em 1824 ” 
(p. 5-6). 

14 Socorro Ferraz (1996) comenta que, “Em fevereiro de 1829, o Imperador, através de um Decreto, criou 
comissão militares de manutenção da ordem e repressão e suspendeu, na Província de Pernambuco, as 
garantias constitucionais ou, em outras palavras, decretou o Estado de sítio” (p. 195). 

15 De acordo com o relato de Patrone, registrado nos apontamentos de Maria Graham (1956, p. 106), na 
vila de Goiana, no mês anterior a “milícia e outras forças nativas” haviam proclamado o fim do governo 
de Luís do Rego.  

16 Koster (1978), exemplificando um dos exageros cometidos pela corte, dizia que: “Paga-se em 
Pernambuco um imposto para a iluminação das ruas do Rio de Janeiro quando essas do Recife ficam 
em total escuridão” (p. 55) e, em nota de rodapé, o tradutor Câmara Cascudo dá a informação de que 
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Poucos na província desejavam o sistema colonial e os laços com 

Portugal. Queriam a independência em 1817 e, depois dela ter vindo em 1822, 

a dissolução da Assembléia Geral Constituinte representa a traição de D. 

Pedro para com a independência. Foi a gota d’água para que o desejo de não 

mais correr o risco de se submeter novamente ao jugo de Portugal, em 1824, 

se chamasse desejo de república.17 Conquista é assim mesmo. Uma vontade 

puxa a outra. 

Junta em Pernambuco 
J. Rugendas 

                                                                                                                               

“Apenas o decreto de 8 de novembro de 1827 mandou aplicar à iluminação das capitais das províncias 
a contribuição que nestas se arrecadava para a iluminação da corte ” (p. 55). 

17 De acordo com Glacyra Leite (1989, p. 29), em Pernambuco, no dia 2 de julho de 1824, foi 
formalmente proclamada a república. 
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Mas, em se tratando de liberdade na província, a conversa é outra. A 

tentativa por várias vezes de se colocar em prática as idéias liberais não incluía 

a emancipação para os negros nem a distribuição mais igualitária da riqueza... 

A eliminação das desigualdades de raça e classe estava longe de acontecer, 

apesar dos movimentos, principalmente os de 1817 e 1824, representarem 

para homens e mulheres pobres, livres e escravos essa possibilidade. Os 

senhores não permitiriam. A liderança desses movimentos estava na mão da 

elite local que se instruía e bebia dos princípios liberais na França, Portugal e 

Inglaterra, mas que, por outro lado, também não queria abrir mão de seus 

interesses. O sistema de produção deveria ser o mesmo: escravista. Uma outra 

historiadora contemporânea, Socorro Ferraz (1988), lembra que “Não houve 

nessa sociedade até 1850 latifundiários e industriais não escravistas; ao menos 

não encontramos o seu registro ” (p. 124). 

Foi também do estrangeiro que outros ventos liberais sopraram e 

ajudaram a instigar pernambucanos e pernambucanas a essa mania de 

independência. Em 1822, o Manifesto das Mulheres de Goiana oferece pistas 

da intromissão das mulheres na vida política18. Aliás, a ousadia das mulheres 

do norte já era bem conhecida na corte. Em 1826, o deputado Sr. Gomide faz 

uma indicação, que é aprovada, para que se crie uma comissão de redação do 

diário para tornar públicas as decisões da câmara. Um dos argumentos que 

                                           

18 Glacyra Leite (1989) registra um pequeno trecho do manifesto em seu livro sobre a Confederação de 
Equador, em que as mulheres de Goiana dizem que os “presidentes de Província nomeados pelo 
Imperador seriam “estúpidos, servis, aristocratas ambiciosos, egoístas e mercenários, submetidos às 
ordens da Corte” e visavam a “restabelecer suas estragadas fortunas, obter títulos, foros e comendas” 
(p. 75). 
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utiliza para convencer os nobres deputados da necessidade dessa atitude é “a 

desconfiança, que sempre houve com a criação desta câmara” e lembra “que 

até mulheres subscreveram, e assignaram instruções, que algumas câmaras 

das províncias do norte ousaram mandar aos seus deputados na assembléia 

constituinte (e que elles não aceitaram) nas quaes declaravam que não 

queriam duas câmaras”19 (Sr. Gomide, maio de 1826). 

Enfim, nem tão reclusas, nem tão domésticas, nem tampouco sem 

nenhuma instrução. Os momentos de crises são próprios para mudanças 

porque suscitam possibilidades.

                                           

19 As câmaras das províncias do norte mandaram esse documento aos seus deputados na assembléia 
constituinte, mas eles não aceitaram. 
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Metamorfose – idéias de cá e do além-mar 

Fins de séculos são momentos tumultuados. Tempos de expectativas, 

mudanças, frustrações. Renovações ligeiras, umas mais, outras menos 

tangíveis. Por aqui, como disse Câmara Cascudo, relembrando Joaquim 

Nabuco, o século XIX começa de “sege e termina de automóvel”, embora em 

Pernambuco os palanquins tenham dado lugar aos carros de duas parelhas.20

Detalhes. Na minha versão, memória imaginada, as mulheres deixam os 

palanquins e as saídas às escuras para ir às igrejas e caminham pelas ruas à 

luz do sol. Interações, mudanças trazidas por ares franceses e ingleses. Os 

contatos com a Europa, com a metrópole, se multiplicam e se intensificam. 

Fluxos e refluxos de pessoas, idéias, modos e modas. Metamorfose e falas em 

contracanto... viajantes.

Algumas palavras, depois comentários, outras passagens. 

Em 1811, 

“A época dos melhoramentos chegara, e homens que tinham passado 

muitos anos sem pensar na menor transformação tanto no interior 

quanto no exterior de sua casa, estavam agora pintando e envidraçando 

as fachadas, mobiliando o interior, modernizando eles mesmos, suas 

famílias e suas moradas.” (Henry Koster, 1978, p. 203). 

                                           

20 Esses comentários de Luis da Câmara Cascudo estão incluídos nos trechos do prefácio do livro de 
Koster (1978, p. 22). 
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Em 1817, 

“Há uma biblioteca bastante bonita no mosteiro de S. Bento, em Olinda; 

vários particulares ligados à administração vão formando outras mais 

modernas, desde que as comunicações com a Europa se multiplicaram, 

as obras francesas são as mais procuradas, e entre todos os escritos os 

que encerram o código, hoje desacreditado entre nós, da filosofia do 

século XVIII. Como em Portugal, todos os livros introduzidos deveriam 

passar pela censura, mas é fácil evitá-la” (Louis Tollenare, 1978, p. 

94).21

Em 1821, 

“Mas aqui até os nomes da literatura e da ciência são quase 

desconhecidos. O colégio e a biblioteca de Olinda estão em 

decadência. Não há um só livreiro em Pernambuco... Um jornal 

toleravelmente bem escrito, do qual não consegui arranjar o primeiro 

número, fundou-se em março. Sob o título de Aurora Pernambucana22...

Sinto dizer que a publicação deste único jornal está interrompida nos 

dois últimos meses por ter o editor, ao que parece, assumido a 

                                           

21 Em sua tese “Ler/ouvir folhetos de cordel em Pernambuco (1930-1950)”, Ana Galvão, apesar de se 
referir apenas aos livros de cordel português e a um período mais extenso (1769 a 1886), confirma a 
grande circulação de livros na província de Pernambuco ao informar que “Márcia Abreu (1993 e 1999) 
analisou, através da consulta ao “Catálogo para Exame dos Livros para Saírem do Reino com Destino 
ao Brasil”, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa, os pedidos de autorização para o 
envio de material impresso para o Brasil, destinados à Real Mesa Censória, a quem competia conceder 
ou não a referida licença de acordo com a natureza dos livros. Esses pedidos poderiam ser feitos ou por 
um indivíduo isoladamente, ou por uma livraria ou editora. Dos 2.600 pedidos analisados pela autora, 
no período de 1769 a 1886, 250 traziam títulos do cordel português. Pernambuco estava entre os 
principais Estados para onde os livros eram enviados: 45 livros. Para o Rio de Janeiro, a autora 
encontrou 71 títulos, para a Bahia, 55, para o Maranhão, 40 e para o Pará, 22 títulos" (Galvão, 2000, p. 
25). Consta também na tese de Márcia Abreu, Cordel português/folhetos nordestinos: confrontos. Um 
estudo histórico-comparativo, que dentre os 2600 livros analisados, aproximadamente 700 títulos foram 
destinados a Pernambuco, o mesmo número que foi enviado para o Rio de Janeiro e Bahia, para o 
Maranhão 350 e Pará 200 (Abreu, 1993).  

22 Em nota de rodapé, o tradutor Américo Jacobina Lacombe diz que O Aurora Pernambucana apareceu a 
27 de março de 1821. O último número – 30 – saiu a 10 de setembro. Criado sob os auspícios do 
governador Luís do Rego Barreto, era redigido por Rodrigo da Fonseca Magalhães (1956, p. 122). 
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secretaria do governo e não ter mais tempo para dirigir a impressão ” 

(Maria Graham, 1956, p. 121 -122). 

Modernizar “moradas e famílias” soa estranho à primeira vista, 

intrigante, num outro momento, e revelador, como a química que traz a imagem 

para o papel, mais adiante. Fotografias do tempo em pequenos fragmentos. 

Era como se mudar fachadas transformasse comportamentos, modernizasse 

hábitos e costumes. Mas há no olhar da superfície um toque de novos modos e 

modas, ares do exterior. Abriram-se os portos e novas portas provincianas vão 

se fechando para idéias obscuras. Repito, nas superfícies.

Passados dez anos, as transformações e melhoramentos transfiguram-

se em decadência e privações. A província transformada de Koster, com seus 

traços mais modernos, aos olhos de Tollenare, converte-se no testemunho de 

Maria Graham em sinônimo de atraso e declínio. O atraso e o moderno nos 

livros do Seminário de Olinda e de particulares aproximam e distanciam 

Graham de Tollenare. O tempo sedimenta visões e acomoda mal entendidos. 

O olhar apressado muitas vezes trai.23

O pensamento liberal europeu, importado ora da França, ora da 

Inglaterra, bifurca-se entre os embates Colônia x Metrópole ou Norte x Império.

                                           

23 Maria Graham, da primeira vez que aqui chegou, passou apenas dezoito dias nas terras da província. 
Sempre fico com o pé atrás nestes/as “turistas” que passam apressadamente pelos lugares e fazem uma 
série de afirmações sobre o lugar, como se assim o fosse. 
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Uma pausa para alguns anúncios de jornais da época – 1829.

“Vende-se

O dicionário de Moraes, da ultima edição, novo, e a obra Lusíadas de 

Camões, da ultima edição, encadernação Francesa, e com estampas 

finas.

Folhinhas de porta, algibeira, e reza para o anno de 1830. Na Pracinha 

do Livramento loja da quina da Congressão. 

Na loja de ferrage e miudezas na rua da Madre de Deos defronte da 

igreja os seguintes livros a saber. Breviários. Rituais Romanos. Orações 

de Sicero. Exercícios Espirituais. Ministro dos Enfermos. Ripanços 

latinos e portugueses. Gil-Bras de Santilhana. Dom João de Castro. 

Capitão Belizário. Gramáticas francesas. Ditas Latinas. Via de 

conversação para Francez. Novo Alfabeto. E outros livros de novellas 

de muito bom gosto, boa encardenação, e com estampas finas, 

proximamente chegadas. 

Para fora desta cidade 3 escravas a saber huma mulata de idade de 28 

annos cozinha o diário de huma caza coze lizo e engoma: huma preta 

crioula idades de 25 anos cozinha alguma couza, engoma , boa 

vendedeira de rua, e própria para o serviço do campo e outra dita de 

idade de 18 a 20 annos própria para o mesmo serviço” 

Vende-se

2 vacas com crias e de boa rassa na rua Mondego n. 16, na mesma 

vende-se também huma negra de idade de 19 a 20 annos. 

Na rua da Sanzalla Velha no primeiro andar do sobrado n.20, as obras 

seguintes em Francez: Biografia Universal. Nova Biografia dos 

Contemporâneos. Diccionário de Sciencias médicas. Jornal mandatário 

do Dicionário das Sciencias. Flora Medica.  

Huma preta com bom leite, parida a 6 meses, na rua Nova no segundo 

andar do sobrado (Diário de Pernambuco, 1829). 
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Anúncios, comunicabilidade. Se idéias liberais circularam, giraram em 

torno da base escravista da sociedade, de proprietários constitucionalistas 

flertando com monarquistas nas fronteiras difusas do Império. Flertes sem 

objetivos claros, confundindo medidas progressistas e retrógradas, gestos 

políticos ou familiares, um amálgama... governo, família e igreja transfiguram-

se um no outro e o outro em si mesmo.24

As mudanças diluem-se com o tempo, homens e mulheres mudam, às 

vezes menos que as fachadas, poucas vezes mais. 

                                           

24 Parte dessas questões foram discutidas no livro Liberais & Liberais – Guerras civis em Pernambuco no 
século XIX, de Socorro Ferraz, publicado em 1996. 





Comecemos nossa investida na segunda parte deste texto com um 

preâmbulo vindo de (além-mar. Num livro francês traduzido em 1805 por 

“Huma Nacional”1 está escrito, no fim da apresentação intitulada Discurso

Apologético das Mulheres, que as “mulheres tem sido, o que são, e o que 

podiam ser”. E dizia mais, na “Advertência ao Leitor”, que: 

“... as senhoras particularmente me devem agradecer o trabalho; porque 

dos sensíveis exemplos, que nesta obra hão de ler, podem convencer-

se da aptidão do seu sexo, para todas as Artes, e todas as Sciencias, 

logo que queirão cultivar os talentos, que igualmente lhe são dados, os 

quaes não brilham em todas, por falta de educação, e cultura, a que as 

tem condemnado o detestável uso, ou abuzo do nosso País” (1805, p. 

14).

O país a que se refere é o que aqui menos importa, até mesmo porque não 

saberia precisar por certo nem o nome da tradutora, pois ela não o assina, nem 

identificar o lugar de onde fala.2 Digo que isso não importa porque no momento 

em que acabei de ler este texto o que mais me chamou atenção foi exatamente 

o trecho em que a desconhecida diz “mulheres tem sido o que são”; que 

remete ao discurso da naturalização; porém, logo após, ela apresenta outro 

que desconstrói o primeiro – “mulheres tem sido... o que podem” – este sugere 

                                           

1 O livro traduzido é de autoria de Mr. Thoma’s da Academia de França intitulado Apologia das 
Mulheres, 1805. 

2 Provavelmente, ela devia estar se referindo a Portugal, local onde foi impressa a tradução do livro 
citado. 
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uma abordagem mais próxima de argumentos que colocam a mulher, na 

perspectiva de gênero, no plano das diferenças construídas social, histórica e 

culturalmente. Há uma grande distância entre a fixidez de ser o espelho daquilo 

que se é por natureza e o campo de possibilidades e restrições descortinado 

pela constatação de que elas são o que elas podem ser. E aqui a variação da 

palavra “pode” deve ser considerada em toda sua polissemia e riqueza 

semântica, com todo o movimento que sugere a busca de mudanças por um 

sujeito, porém também como uma porta que leva a algo concedido, no caso, 

algo permitido que traz também os limites e as convicções do outro que 

concede. Concessão que se explicita, mais adiante, quando ela avisa para as 

mulheres ser possível para todas alcançar outras esferas do conhecimento, se 

quiserem, e que na verdade o que impede esse acesso é a irresponsabilidade 

do Estado que não propicia educação igual para todos/as. 

Assim, nesta época, me defronto com o conhecimento que é negado ou 

permitido para a mulher. Suponho que conseguirei observar entre homens e 

mulheres quem terá acesso, que conteúdo e como será esse acesso, em que 

locais ocorrerá e que argumentos serão utilizados para negar e consentir. Sei 

que o país de referência do texto não é o Brasil, e a província a de 

Pernambuco, mas os dizeres parecem se ajustar perfeitamente a esses 

espaços. Era como se fosse. A educação das mulheres foi assunto para 

debates, projetos, leis e descasos.  





POSIÇÕES: PRA QUEM É A EDUCAÇÃO? 

Uma passagem descrita por Koster (1978) nos dá o ponto de partida e o 

ponto de fuga para abordarmos “para quem é a educação”, além de sugerir 

mais um ângulo para enfocarmos os seus usos. Escreve o autor que, 

“Quando residia no Jaguaribe, via habitualmente um rapaz de boa 

compleição, natural da ilha de S. Miguel. Esse rapaz estava em minha 

companhia numa ocasião em que o Comandante do Sertão se hospedara em 

nossa casa. O Comandante perguntou-lhe se sabia ler e escrever, e ouvindo 

a resposta negativa, disse: - ‘Assim, o senhor não serve. E se voltando para 

mim concluiu: - Fui incumbido por um amigo de levar comigo para o Sertão 

um português moço, de bom aspecto e hábitos regulares, sabendo ler e 

escrever, com o propósito de casá-lo com sua filha” (p. 379).

Koster, nesse fragmento, em 1811, não esconde que esta “espécie de 

encomendas” é muito comum. Considerando a dupla interpretação possível do 

texto, o ler e escrever converte-se numa espécie de dote. Dote que possibilita o 

acesso a um outro tipo de dote, mas é um dote que apenas alguns poucos 

homens possuíam à época. Já o não servir, por não saber ler e escrever, 

desqualifica alguém que na aparência possuía atributos desejáveis para o 

suposto matrimônio contratado. Nesse contrato hipotético, os resultados de 

uma educação constituem, ao mesmo tempo, valor de uso e valor de troca. Um 

bem que se pode ter ou não, porém um bem imprescindível para desposar a 

jovem moça. Um bem que se quer para o marido, mas que nem sempre se 
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permite para a jovem moça. Quem não tem, não serve, não é uma encomenda 

vantajosa, não tem serventia... não saber ler e escrever no caso cerceia a 

possibilidade do rapaz percorrer caminhos diferentes, coloca-o na incômoda 

condição de não prestar. Ser educado, nos termos de saber ler e escrever, 

gera prestígio ou desprestígio. 

Um prestígio também reconhecido por Tollenare que, no ano de 1817, 

chega até a advertir aos viajantes desejantes de passar ou permanecer em 

terras do norte por algum tempo que tratem de ostentar diante dos brasileiros 

pose de ser um “poço de ciências”, como garantia de serem considerados, 

pois, “se a circunspecção do estrangeiro o leva a confessar que não é químico, 

nem engenheiro, que apenas discute aquilo que parece acessível ao seu bom 

senso, no mesmo instante toda a consideração desaparece, porquanto não se 

gosta de discutir com as luzes naturais ” (Louis F. Tollenare, 1978, p. 71). As 

palavras de Tollenare ilustram bem o valor e o respeito que é dado a quem 

passou pelos bancos das escolas e/ou academias. Não é qualquer 

conhecimento que é aceito e considerado por parte da sociedade da época. Há 

uma distinção clara entre o que é produzido pelo senso comum e aquilo que 

provém de uma transmissão formal e institucional dos conhecimentos. O saber 

valorizado não flui de qualquer poço, e nem os homens estão livres das marcas 

e títulos avalizados por instituições formais de ensino. Os homens da província 

querem gente instruída e parecem saber muito bem do valor social da 

educação, para meninos, moços e homens. 

Nas pistas que Koster e Tollenare deixam, percebe-se o tanto que para 

a cultura local ser educado poderia representar a possibilidade de alcançar 
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uma outra condição social. Antes mesmo da passagem ou permanência dos 

viajantes pelas terras da província as diferenças entre se ter ou não acesso à 

educação são ressaltadas nas salas de aula. A exemplo, tem-se as idéias 

presentes no manuscrito redigido pelo Bispo Coutinho relatando, dentre outras 

questões, o desenrolar do início das aulas do Seminário da Cidade de Olinda 

em 1800. Na aula inaugural proferida pelo professor de retórica, recitava-se, 

debaixo de muitos aplausos, o “quanto differe o omem sábio do ignorante e 

quanto é prejudicial à Religião, e ao Estado o omem sem estudos e sem 

educação, entregue aos vícios e a si mesmo”.1 A ausência aqui é dupla. Em 

uma delas, a falta é associada à condição de tornar a pessoa prejudicial e 

nociva para diferentes esferas sociais e em campos institucionais distintos. O 

ser prejudicial sugere ao menos duas leituras a do errante deseducado 

entregue à própria sorte e vícios e a do ignorante não doutrinado e incapaz de 

usufruir, respeitar e seguir regras e doutrinas instituídas no plano da Igreja e do 

Estado. Ser educado ou não configura ter virtudes ou vícios. E a outra forma da 

ausência é traduzida pelo discurso dirigido ao “omem” masculino e não à 

acepção de humanidade enquanto espécie. Há indiferença, ou ao menos não 

se distingue em traços fortes e publicamente as diferenças entre a mulher 

ignorante e a sábia.

                                           

1 OFÍCIO (2ª via) do Bispo de Pernambuco, D. José [da Cunha Azeredo Coutinho], ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre as cerimônias de abertura dos 
estudos do Seminário da cidade de Olinda e o mapa dos alunos que freqüentam as aulas no dito 
seminário – 4 de junho de 1800. 
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Com pequenas variações a idéia da importância social da educação é 

bem defendida pelo Sr. Ribeiro de Andrade,2 na sessão da câmara de 

deputados de de 1823 , na qual se dirigindo ao presidente discursava que 

 “nada há mais lisongeiro para uma sociedade do que a boa educação 

da sua mocidade; um povo bem educado é quase synonimo de povo 

livre, bem governado e rico; o mal educado, é igualmente synonimo de 

povo desgraçado, pobre e sujeito ao jugo do despotismo e, (...) que o 

Brazil não poderia ser feliz enquanto não fosse bem educada a 

mocidade brasileira ” (Anais do Parlamento, sessão de 31 de julho) 

Como diz o deputado enfaticamente, “não há nada” que possa causar 

mais orgulho a uma sociedade do que ter seu “povo” ou “mocidade” bem 

educados. Sem entrar no mérito da categoria povo, seu uso e o uso do termo 

mocidade cria um amálgama assexuado para o corpo social que, em se 

tratando do objeto de meu estudo, coloca no mesmo grau de acesso homens e 

mulheres, o que à época não condiz com os fatos. Será que a educação de 

apenas metade da sociedade é motivo de orgulho? A desgraça da outra 

metade é algo que não tem importância? Porém, a questão é ainda mais 

complexa. No entre-lugar, espaço intersticial e liminar que justapõe orgulho e 

desgraça, bom governo e governo despótico, miséria e riqueza, há diversos 

matizes e várias tonalidades contrastantes. Aqui o “quase” esbarra em uma 

sociedade escravocrata em que o sentido de ser livre ou o ideal de liberdade 

tem outros significados mais restritos. Esbarra também no que um monarquista 

entende por bom governo, por relações de ordens e acatamentos e por leituras 

                                           

2 Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, Foi senador por São Paulo. 
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dos fatos e da realidade que mais lhe são convenientes. Orgulho e desgraça 

caminham juntos e o “quase synonimo” introduz um contraponto que destoa e 

abre possibilidades de outros questionamentos quando consideramos que a 

parcela da população que tem acesso à educação é muito pequena.

Ouçamos agora uma seqüência do debate, ocorrido em 1826, que se 

estendeu por duas sessões consecutivas na câmara de deputados. Em pauta, 

a discussão de um parecer sobre se deveria esperar pelo plano geral da 

instrução para assim responder as demandas de formação de novas escolas 

pelos presidentes de diversas províncias, inclusive a de Pernambuco, ou se 

deveriam ser criadas novas regras antes da implantação do referido plano. 

Reproduzo-o para destacar a importância dada à educação, o direcionamento 

das falas para a educação dos meninos e, para trazer a questão sobre para 

quem é dirigida a educação. 

“Sr. Ferreira França:3 ... A instrucção primaria não é negocio que 

possa esperar, ella é tão necessaria como o pão. Se formos a esperar 

pelo plano geral que antes que se approve de certo levará muito tempo, 

crescerão os moços, que della se podião approveitar e ficarão sem 

instrucção. 

Sr. Marcos Antonio:4 ... a instrução primaria é uma segunda vida que 

se dá a um menino, é a vida moral, e isto não póde esperar como bem 

disse o Sr Ferreira França, porque há certa idade própria para se 

aprender, e passada vem outras applicações que inhabilitão para os 

primeiros elementos da sciencia 

                                           

3 Antônio Ferreira França, médico, Bahia. 
4 Marcos Antonio de Souza, bispo do Maranhão, Província da Bahia. 
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Sr. Baptista Pereira:5 ... A instrucção publica é sem duvida a base da 

civilização; e o homem sem instrucção pouco differe dos brutos, e esta 

desgraçadamente é a sorte de quase todos os moradores das 

províncias remotas, freguesias, villas, etc.” (Anais do Parlamento, 

sessão de 9 de junho). 

Para fundamentar a urgência e a importância da educação, os dois 

primeiros deputados valem-se de figuras de linguagem e analogias fortes. A 

educação é associada e colocada no mesmo plano da alimentação dentre os 

fatores necessários ao crescimento dos “moços”. Nasce no corpo biológico 

uma segunda vida, moral, que é dada ao “menino” e que deve acontecer em 

tempo preciso, pois senão os aprendizes, adquirindo outros compromissos, 

tornam-se inábeis para a aquisição dos “elementos da sciencia”. E, sendo a 

base da civilização, sua ausência coloca “o homem” na condição de desgraça e 

brutalidade – condições que trazem os ecos dos dizeres de 1800 do professor 

de retórica e das falas proferidas três anos antes na câmara pelo Sr. Ribeiro de 

Andrade, ambos reproduzidos acima. Há nos três uma grande valorização da 

educação e das suas virtualidades. Meninos, moços e homens devem ter 

direito ao pão e à nova e fundamental ‘segunda vida moral’ relevante para os 

retirar da condição inculta e selvagem a que são relegados os que não têm 

acesso à instrução pública. Porém, como deixa entrever Baptista Pereira, são 

poucos os que têm a sorte de sair dessa brutalidade, e a sorte – mescla de 

destino, casualidade, adversidade, condição social e material, bilhete premiado 

– não tocou a porta de “quase todos os moradores das províncias remotas.” 

                                           

5 Jose Bernardino Baptista Pereira, magistrado, Espírito Santo. 
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Das moradoras então passou longe... Pão e segunda vida são prêmios para 

poucos, triste sina a das/os deseducadas/os sem sorte. Os argumentos 

circulam e são reintroduzidos em contextos específicos. São pequenos indícios 

dos valores que, no imaginário social da época, em diferentes representações, 

contextualizam o sentido de se ter educação. Encadeiam-se imagens que 

juntas desenham o valor, os usos e os fins da educação. Mas fica ainda em 

aberto, ou apenas sugerido, para quem é essa educação? Na seqüência do 

debate, encontramos vestígios para reconstruirmos uma, dentre outras 

narrativas possíveis, para respondermos tal indagação. 

Noutra passagem do debate acima citado, o Sr. Almeida de 

Albuquerque, deputado por Pernambuco, defendia que “a instrucção primaria é 

devida a todo cidadão, é da constituição”. (Anais do Parlamento, 9 de junho de 

1826). Fazendo coro, o deputado baiano Sr. Souza França, prontamente 

cuidou de citar o exemplo da assembléia constituinte da Espanha na qual “o 

cidadão, que não soubesse ler não poderia entrar no gozo dos direitos 

políticos”. Concorda o deputado com essa decisão, pois no seu entender “um 

homem em taes circunstancias esta pouco acima do selvagem, e não há 

liberdade entre um povo selvagem” (Anais do Parlamento, 9 de junho). Nos 

deparamos aqui com a seguinte questão: se a educação é imprescindível como 

o pão e faz brotar uma segunda vida, se é fundamental para os sujeitos terem 

direitos, se todos os cidadãos têm direito à instrução, resta saber quem tem a 

sorte de ser considerado cidadão.

Em setembro de 1823, um longo debate ocorreu na Assembléia 

Constituinte quando um dos deputados mandou uma emenda, que foi rejeitada, 
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na qual propunha que se dissesse, na epígrafe do Capitulo 1º da Constituição , 

cidadãos - em lugar de membros da sociedade. Ser cidadão recebeu ali, 

naquele momento, muitas acepções gerando disputas de significados. Na fala 

de uns, ser cidadão significava “Todos os homens livres, habitantes no Brasil, e 

nelle nascidos”; para outros, como no caso do Sr. França “... brasileiro é o que 

nasce no Brasil, e cidadão brasileiro é aquelle que tem direitos cívicos”; havia 

outros que reforçavam essa última concepção dizendo que “O termo cidadão é 

o característico que torna o individuo acondicionado de certos direitos políticos 

que não podem ser communs a outros quaesquer indivíduos, posto que 

brazileiros sejão”. Apenas um deputado, o Sr. Vergueiro, defendia que todos 

“são hábeis para o exercício de todos os direitos uma vez que consigão as 

qualificações da lei” (Assembléia Constituinte do Império do Brazil, 23 de 

setembro1823).

E quais seriam essas qualificações? De que forma a condição de 

cidadão ou não interferia no acesso à educação? Ser cidadão representa 

igualdade no acesso à educação? Atribuir qualificações já é em si ressaltar 

pontos que distinguem os cidadãos perante as leis. No limite, as distinções 

podem esgarçar os pontos que suturam identificações e igualdades. Ser 

membro, nascer aqui, habitar, ter direitos políticos e civis, ser brasileiro, nada 

disso garante acesso à educação. Há Cidadãos e cidadãos, Homens e 

mulheres, Brancos e negros, Livres e escravos... Convém aqui lembrar as 
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palavras do Sr. Montezuma6 de que “ser brasileiro, é ser membro da sociedade 

brasileira, portanto todo o brazileiro é cidadão brazileiro”. Entretanto, ao 

retomar a palavra no debate, ele completa:

“Os índios porem estão fora do grêmio da nossa sociedade, não são 

súbditos do Império,” [mas ] ‘...legislemos para elles’ [e,] ‘...enquanto 

aos crioulos captivos, Deus queira que quanto antes purifiquemos de 

uma tão negra mancha as nossas instituições políticas: Deus queira que 

em menos de um anno extirpemos do coração do estado, cancro tão 

virulento, e mortifero mas enquanto o não fazemos de força havemos 

confessar que não estão na classe dos cidadãos, ... enquanto ao 

exercicio de direitos da sociedade são considerados cousas, ou 

propriedade de alguém; como taes as leis os tratão, e reconhecem. (....) 

Senhores os escravos não passam de habitantes no Brazil ” 

(Assembléia Constituinte do Império do Brazil, 1823). 

Para além dos espaços parlamentares, essas qualificações são 

incorporadas pela sociedade da época. O próprio Tollenare (1978), no ano de 

1817, em visita a um engenho, classificou os habitantes daquela região como 

“os senhores de engenhos, grandes proprietários territoriais, os lavradores, 

espécies de rendeiros e os moradores, ou pequenos colonos”, deixou expressa 

também a forma com que percebia os negros na província, explicitada de uma 

maneira bem cruel, quando trata de avisar que não irá falar “... dos negros 

cativos, que não passa de gado”. 

No conjunto dos discursos, era consenso que índios, os filhos dos 

negros, crioulos e cativos não poderiam ser considerados cidadãos. Quando 

                                           

6 Francisco Ge Acayaba de Montezuma, Visconde de Jequitinhonha , deputado por Minas Gerais. 
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aliamos aos discursos de quem teria direito ao acesso à instrução formal as 

discussões sobre quem é ou não considerado cidadão e, em conseqüência tem 

por direito a possibilidade de se educar, reconhecemos facilmente os 

completamente excluídos: negros/as e índios/as . Para estes não é permitido 

sair da condição de brutalidade, compartilhar o “pão” do saber e ter a sorte de 

conquistar uma “segunda vida moral”. Restam os homens e as mulheres 

brancas.

Investigando os documentos, não fica nada difícil visualizar como o 

acesso à educação de homens e mulheres se deu de forma diferenciada. 

Diferenciada pela condição social, mas principalmente pela condição de ser 

homem e ser mulher. Quando no capítulo XXXII da Constituição Política do 

Império do Brazil foi declarada e firmada na lei em 1824 “a instrucção primária, 

e gratuita a todos os cidadãos”7 e, no momento em que o deputado Sr. Xavier 

Carvalho discursa na câmara em 1826 que “todo o cidadão tem o direito a ser 

instruído pela sociedade, e a necessidade da instrução do sexo feminino é 

evidente”, sem dúvida, fica realmente clara a ausência da instrução para as 

mulheres e o lugar que ela não ocupava como cidadã. 

Mesmo considerando toda a situação de fragilidade em que se 

encontrava a educação na província e no país, principalmente nas províncias 

do norte, expressas em constantes queixas sobre o reduzido número de 

escolas para meninos e o profundo estado de ignorância em que se encontrava 

                                           

7 Essa informação foi recolhida na Colleção das Leis do Império do Brasil de 1824 – Rio de Janeiro – 
Imprensa Nacional, 1886. 
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a população de Pernambuco, na província como também no país, confirma-se 

que essa quase total falta de instrução tem o peso cultural das diferenças entre 

os sexos. Se até então muitos meninos ficaram excluídos do seu direito à 

instrução primária e gratuita, para as meninas esse direito só seria garantido a 

partir de 1827. Como revela o registro de todos os viajantes que passaram por 

aqui nesse período e relataram a condição de reclusão e a ausência de 

conhecimento em que as mulheres viviam e o fato de serem poucas as que 

recebiam escassamente educação. 

Koster, ao dizer que conhecia pessoas excelentemente educadas, não 

estava se referindo aos moradores do campo, aos sertanejos e até mesmo aos 

portugueses que chegaram ao país com pouco capital e, principalmente, não 

se referia às mulheres. Tanto Koster como Tollenare e Maria Graham se 

referiam ao homem branco, brasileiro, grande proprietário, ou aos filhos da elite 

local que eram instruídos por algum padre ou parente em suas próprias casas 

e que poderiam concluir os estudos na Europa, quando não freqüentavam o 

Seminário de Olinda,8 a única instituição pública para a instrução secundária do 

sexo masculino até a criação do liceu provincial em 1825.

É verdade que não é possível generalizar, como comumente se faz, a 

respeito da total falta de educação para a mulher nesse período. Se o estado 

                                           

8 No ofício que o Bispo de Pernambuco, Azeredo Coutinho, envia ao secretário de estado da marinha e 
Ultramar é registrado o “Mappa dos Alunnos, que frequentão as aulas do Seminário em 1800” que 
somam um total de 33 alunos seminaristas e 100 leigos. Cf. OFÍCIO (2ª via) do Bispo de Pernambuco, 
D. José [da Cunha Azeredo Coutinho], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de 
Sousa Coutinho, sobre as cerimônias de abertura dos estudos do Seminário da cidade de Olinda e o 
mapa dos alunos que freqüentam as aulas no dito seminário – 4 de junho de 1800. 
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(português antes, brasileiro após) não oportunizava o acesso das mulheres à 

instrução, uma pequena parcela delas garantia de outras formas o acesso à 

educação. Temos alguns indícios de mulheres responsáveis pela alfabetização 

de grande número de crianças no interior das casas grandes e fazendas e em 

suas próprias casas. Em Pernambuco, bem antes do período pesquisado, na 

segunda metade do século XVI, temos o registro de Branca Dias que “recebia 

meninas, como pensionistas, para aprenderem a coser e a lavrar, com ella e 

suas filhas” (Denunciações e Confissões de Pernambuco, 1984, p. XXIV).9

Comentando sobre as famílias das classes mais abastadas, de ricos 

agricultores brasileiros e funcionários públicos portugueses, Koster (1978) diz 

que “freqüentemente a filha ou filho, estudando com padre secular, fica 

embebido das idéias liberais e adquire o gosto pela sociedade racional” (p. 49). 

Não se pode generalizar que todas as meninas brancas se colocavam na 

mesma condição de igualdade. E nem todas as meninas da classe abastada 

tiveram acesso a esse tipo de educação; para além dos fatores econômicos, as 

questões culturais e morais também foram motivos de impedimento. 

Mas o fato é que a maioria da população da província – os grupos 

sociais de várias origens e etnias, meninos e homens, e, principalmente, as 

meninas e mulheres – se encontrava excluída do acesso ao ensino formal, com 

exceção dos meninos brancos de elite. Assim descreve Gilberto Freyre (1968) 

a situação da educação de meninas: “Em 1825, a educação da menina nos 

                                           

9 “Foram as meninas desse collegio, ou muitas dellas, mulheres feitas então, as denunciantes de suas 
culpas perante a mesa do Santo Ofício”. 
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engenhos e nas cidades do nordeste era toda doméstica. Mal lhe ensinavam a 

ler. O que lhe ensinavam com muito esmero era o bordar e a fazer bico, a 

costurar, a dançar e a rezar o terço e a ladainha” (p. 159). Por hora, não 

entrarei no mérito dos conteúdos diferenciados dirigidos a ambos os sexos. No 

quarto capítulo desta parte, tratarei dessas diferenças e de como elas podem 

ser abordadas. Vejamos o que discutiam os deputados nos debates da câmara 

a partir de 1823 em relação à instrução de meninos e meninas. 

Dentre os discursos dos deputados da câmara coletados no período de 

1823 a 1830 o primeiro que faz menção à possibilidade de instrução feminina 

data de 11 de agosto de 1823. O Sr. Maciel da Costa10, nessa sessão, 

apresenta uma emenda propondo que se acrescente às palavras – mocidade 

brasileira – as seguintes palavras – de um e outro sexo no projeto que está 

sendo construído para a educação da mocidade e afirma em seu discurso que 

“estou convencido de que nem o autor do projecto nem esta assembléia 

quiseram excluir as mulheres do beneficio da educação pública” (Assembléia 

Constituinte do Império do Brazil, 1823). Esse projeto nem chegou a ser 

concretizado haja visto que a assembléia foi dissolvida antes de ele ser votado 

. E, se realmente não quiseram excluir, não fizeram esforços para proporcionar 

ao menos um patamar menos desigual de acesso à educação entre o 

desejável para os homens e o não permitido para as mulheres. Os ecos da 

igualdade e da necessidade de acesso para ambos os sexos reverberaram 

anos depois na fala do Imperador.

                                           

10 Deputado por Minas Gerais. 
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Em 1826, na 1ª sessão imperial, o Imperador recomenda aos deputados 

e senadores que “Deve merecer-vos summo cuidado a educação da mocidade 

de ambos os sexos” (Annaes do Senado do Império do Brasil, 1826). Aqui, 

temos uma disjunção recorrente na história da humanidade entre o que há no 

plano legal e ideal e o que se vê no plano real, como já salientou certa vez 

Gadamer (1998, p. 53), e que nos remete às ponderações dos clássicos gregos 

ou aos valores proclamados e aos valores reais discutidos por Anísio Teixeira 

(1976). O fato é que nem sempre há coincidência entre o plano em que é 

aplicada a lei e o plano em que se desenrola o cotidiano. Ou repetindo Luciano 

Mendes que repetiu Sergio Adorno, diziam eles que, no século XIX, “a retórica 

da igualdade, por exemplo, encontra eco na lei, ou melhor, é produzida na lei, 

mas não encontra eco nos costumes ” (Luciano M. Faria Filho, 1998, p. 99). 

Assim, o merecer cuidado não implica necessariamente qualquer tipo de 

igualdade de acesso, expressa uma preocupação da época do poder público 

que poderia e foi diluída talvez sem maiores conseqüências tendo em vista os 

valores culturais hegemônicos à época. Aliás, a igualdade em si, no que diz 

respeito ao ensino de ambos os sexos, muitas vezes se forma das 

acomodações das desigualdades – o simples acesso, por mais desigual que 

seja nas oportunidades e conteúdos, já é na retórica parlamentar da época 

uma forma de igualdade de acesso. No penúltimo capítulo, retomarei essa 

questão.

Abrindo um parêntesis , um dos exemplos mais claros que ao vasculhar 

os livros encontrei, e que ilustra bem essa afirmativa, foi um trecho que se 

referia a um discurso escrito por um adepto fervoroso da igualdade, na França, 
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no momento em que os valores republicanos fundados na liberdade e na 

igualdade dos cidadãos eram reconhecidos na Declaração dos Direitos dos 

Homens. Um autor desconhecido publicava em Revolutions de Paris em 1791 

considerações acerca da influência da revolução sobre as mulheres, dizia ele:  

“Cidadãs!... Infelizes de vós, infelizes de nós todos se, por uma 

rivalidade funesta aos dois sexos, chegásseis a sentir repulsa por 

vossos deveres! A natureza, como já vos dissemos, distribuiu os papéis 

com igualdade e sabedoria. Abandonai-nos as preocupações e as 

fadigas do exterior; reinai docemente no interior dos lares; ensinai os 

direitos do homem à criança que balbucia; e com vossos arrulhos 

amáveis, iniciai-a à tribuna nacional: mas não rivalizeis conosco” (apud 

Elisabeth Badinter, 1989 p. 69).  

Com certeza, o direito à igualdade, tão proclamado na Declaração dos 

Direitos dos Homens, não se referia a todos os seres humanos. Direitos sim, 

mas com moderação. Os costumes não permitiriam grandes avanços. Os 

direitos vão sendo formados no jogo de forças entre as necessidades do sujeito 

político que reivindica e do Estado que os legitimam e os reconhecem. Na 

época, as vozes femininas eram poucas e os espaços para reivindicar 

praticamente inexistentes. 

Os dados estatísticos produzidos à época na província, mesmo sendo 

passíveis de críticas,11 podem nos mostrar para quem foi a educação no 

                                           

11Marcos Carvalho (2001), além da ironia ao citar “a máxima atribuída a Disraeli, de que existem três 
tipos de mentira: mentira, mentira deslavada e estatística” (p. 41), alerta para os riscos de se trabalhar 
com dados estatísticos da época, principalmente considerando as dificuldades de coleta, ressaltando 
entretanto a contribuição do trabalho atento e minucioso de Figueira de Mello (fonte onde recolhi os 
dados sobre a população) que pode nos dar uma aproximação da população da província. Outros dados 
foram recolhidos em relatórios dos presidentes da província 
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princípio do século XIX e trazer indícios de como os direitos não são tão 

direitos assim e que a igualdade se constrói entre desigualdades. 

Com um olhar atencioso no rastro dos dados da população de 

Pernambuco, encomendados pelo presidente da província, e nos registros de 

envio do quantitativo de cadeiras de primeiras letras nas diversas localidades 

da província, remetidas para o conselho e para o presidente da província e 

inscritas nas Actas do Conselho de Governo entre 1826 e 1838, é possível 

esboçar o movimento do acesso de homens e mulheres e constatar que não 

bastaria apenas uma lei ser criada para a mulher ter efetivamente acesso 

igualitário à instrução. Cabe aqui, em relação a essa negação ou 

consentimento, apresentar alguns quadros esclarecedores de como foi se 

dando esse movimento, considerando apenas a gradação do conhecimento 

que foi permitido às mulheres, ou seja, as primeiras letras. 

Os três primeiros mapas das cadeiras de primeiras letras (Quadros 1, 2 

e 3) fazem referência, o primeiro, ao ano anterior e o segundo e o terceiro, ao 

próprio ano da aprovação da lei de 15 de outubro de 1827, momentos esses 

em que o acesso ao ensino formal era apenas destinado aos meninos.  

Quadro 1 - Mapa das Cadeiras de Primeiras Letras na Província de 

Pernambuco em 1826 

meninos
nº de cadeiras Vagas Abolidas Total 

35 3 2 30 

Fonte: Relatório do Diretor do Lycêo e visitador das aulas Fr. Miguel do Sacramento Lopes em 15 de 
abril de 1826. 
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Quadro 2- Mapa das Cadeiras de Primeiras Letras na Província de 

Pernambuco em 1827 

Para meninos na província 
nº de cadeiras Vagas Abolidas Total 

52 - - 52 

Fonte:Dados selecionados a partir do Mapa da população da Comarca do Recife, distribuída em classes, 
segundo os estados, profissões, ocupações e condições dos indivíduos, ano de 1827, de Jeronymo M. 
Figueira de Mello. 

Quadro 3 - Mapa das Cadeiras de Primeiras Letras na Província de 

Pernambuco em 1827 

Distribuição por Comarca 
Recife Olinda Sertão  

30 15 07 

Fonte: Dados coletados a partir do Mapa da população da Comarca do Recife, distribuída em classes, 
segundo os estados, profissões, ocupações e condições dos indivíduos, ano de 1827, de Jeronymo M. 
Figueira de Mello. 

Comparando os dois primeiros quadros, pode-se observar um relativo 

aumento de vagas de cadeiras de primeiras letras oferecidas para os meninos, 

mas percebe-se também em relação ao terceiro quadro que a distribuição 

dessas cadeiras não era realizada de forma igualitária nas diferentes comarcas 

da província. 

Poderia-se pensar que o motivo dessa distribuição desigual era devido à 

maior concentração da população na comarca do Recife. De fato, foram muitos 

os debates que argumentavam que deveriam ter escolas de primeiras letras em 

lugares mais populosos e não em todas as freguesias como queriam muitos 

deputados sob a alegação da falta de recursos para manter esses 
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estabelecimentos e o pagamento de professores. Mas, ao cotejarmos esses 

dados com a distribuição da população da província de Pernambuco, veremos 

que não é bem assim, como mostra o Quadro 4. 

Quadro 4 - Mapa da população na província de Pernambuco em 1827 

Fonte: Ensaio sobre a estatística civil e política da província de Pernambuco – Jeronymo Martiniano 
Figueira de Mello – Reedição da publicação datada de 1852 – Recife – 1979. 

Em relação à população total da província, a comarca de Recife 

correspondia a 41,7%, a comarca de Olinda a 34,4% e a do Sertão 23,7%. Se 

compararmos esses dados que definem a distribuição desigual do acesso à 

educação para os homens por espaço aos dados da população para quem a 

educação de primeiras letras era destinada. Nesse mesmo período expostas 

no Quadro 5, veremos o quanto ela é tão mais desigual. 

Comarcas Municipios Homens Mulheres Total 

Recife 19.141 21.705 40.705 

Cabo 14.115 13.052 27.167 

Santo-Antào 9.775 9.086 18.861 
Recife

Siranhém 17.478 15.670 33.148 

Olinda 4.611 5.534 10.145 

Igaraçu 10.204 10.752 20.956 

Goiana 9.764 11.248 21.012 

Itamaracá 4.790 4.991 9.781 

Paudalho 7.354 7.092 14.446 

Olinda

Limoeiro 11.299 11.238 22.537 

Garanhuns 13.400 12.235 25.635 

Cimbres 13.469 8.136 21.605 Sertão

Pajú-de-Flores 10.619 10.382 21.001 

Soma 146.019 141.121 287.140 



       131

Posições: para quem é a educação?

Saberes consentidos 
Conhecimentos negados 

Quadro 5 - População por Comarca com a idade de 01 a 10 anos em 182712

Recife Olinda Sertão 
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11154 248 2334 11098 306 2205 9504 234 1743 9210 274 1935 8530 311 1254 7792 391 1400
13736 13609 11481 11419 10365 9583 

27.345 22.900 19.948 
70.193 

Fonte: Dados retirados do 2º Mapa Geral da População da Comarca do Recife marcando as idades, sexos, 
classes, condições e estado dos indivíduos em 1827, de Jeronymo M. Figueira de Mello. 

As crianças de 01 a 10 anos correspondiam a 24,45% do total da 

população, uma parcela bem significativa. Na comarca de Recife, havia 39,0% 

de crianças. Na comarca de Olinda, corresponderia a 32,6% e no Sertão a 

28,4%. Para a educação, foram destinadas à comarca de Recife 57,7 % das 

cadeiras; 28,8% para Olinda e 13,5% para a comarca do Sertão. Outros 

interesses e relações de prestígio e poder fizeram parte dessa decisão, 

suponho.

Esses dados acima levantados também são reveladores do que aqui 

neste estudo nos interessa, o acesso das mulheres à educação, como veremos 

no Quadro 6. Passados nove meses depois de aprovada a lei , as Actas do 

Conselho do Governo da província, em junho de 1828, demonstram o tanto de 

descaso do poder local em prover cadeiras de primeiras letras para as 

                                           

12 Conservo aqui o registro das crianças escravas, apesar de saber que elas não teriam direito à educação 
formal. Elas correspondem a 15,5% entre as ingênuas e libertas. Ingênuos eram os/as brancos/as; os/as 
índios/as e os/as negros/as nascidos/as depois da lei da emancipação, os libertos/as que eram os/as 
negros/as que passarão à condição de livre. 
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meninas. Naquele momento, enquanto eram propostas pelas câmaras 

municipais a criação de mais 24 cadeiras para os meninos, o que aumentaria o 

número de cadeiras para 83, para as meninas não havia nenhuma ainda criada 

e se propunha criar apenas três: uma em Recife, outra em Olinda e mais uma 

em Goiana. É bom lembrar que pelos dados populacionais, em 1827, as 

meninas na idade de 01 a 10 anos correspondiam a um total de 34.611, ou 

seja, 49,3% da população nessa faixa de idade, e os meninos um total de 

35.582, o que correspondia a 50,7%; enfim, uma diferença populacional quase 

inexistente.  

Quadro 6 - Mapa das Cadeiras de Primeiras Letras na Província em junho de 1828 

meninos meninas 
nº de cadeiras 
existentes

A serem 
criadas

Total nº de cadeiras 
existentes

A serem criadas Total 

59 24 83 5 5 0 

Fonte: Dados coletados das Actas da 17ª sessão do conselho do governo em 14 de junho de 1828 e Acta 
da Sessão Extraordinária do Conselho do Governo do dia 23 de setembro de 1828. 

E essa condição não muda passados quatro anos na província como 

podemos observar no Quadro 7 que se segue. Até diminui o número de 

escolas oferecidas tanto para um como para o outro sexo.

Quadro 7 - Mapa das Cadeiras de Primeiras Letras na Província em dezembro de 1831 

meninos meninas 
nº de 

cadeiras
Vagas Abolidas Total nº de cadeiras Vagas Abolidas Total 

61 23  38 4 - - 4 
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A situação da educação por todo o Império também não era nada 

diferente. Como podemos ver no Quadro 8, em 1832, tínhamos no país 162 

cadeiras dirigidas aos meninos e apenas 18 eram dirigida às meninas. Ou seja, 

90% eram destinadas aos meninos, sem considerar que se eles não usufruíam 

de 19,75% daquelas que tinham direito, as meninas perdiam 44,5% das que 

estavam vagas. 

Quadro 8 - Mapa das Cadeiras de Primeiras Letras no Império em 1832 

meninos meninas 
nº de cadeiras Vagas Abolidas  Total nº de cadeiras Vagas Abolidas  Total 

162 32 - 130 18 8 - 10 

Promulgada a lei, na província de Pernambuco em 1827, o crescimento 

do acesso para as mulheres a instrução parece não conseguir grandes 

avanços passados 10 anos, conforme Quadro 9.

Quadro 9 - Mapa das Cadeiras de Primeiras Letras na Província de Pernambuco em 

1837

meninos meninas 
nº de cadeiras Vagas Abolidas  Total nº de cadeiras Vagas Abolidas  Total 

59 10 - 49 7 2 - 5 

Fonte: Relatório de Laurentino Antonio, Diretor do Lyceo sobre as aulas públicas em 2 de fevereiro de 
1838.

As explicações que encontrei em alguns documentos que buscavam 

compreender o porquê de não serem preenchidas as vagas das meninas nas 

aulas de primeiras letras que eram oferecidas na província, número esse bem 
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inferior se comparado ao dos meninos, convergiam num primeiro relatório de 

1837 para os efeitos da concorrência com as escolas particulares ou talvez 

“concorra para isso, [dizia o Diretor do Liceo], as Mestras não terem as Escolas 

nos Lugares Centraes da freguesia deixando grande trajeto de caminho para 

as creanças que tem de ir a Escola ” (Relatório Diretor do Liceo, de fevereiro de 

1838).

Caminhar é também um ato de interação, de confronto diante dos 

imprevistos, do inevitável  que o espaço público pode proporcionar. O 

deslocamento num longo trecho das meninas para as escolas poderia torná-las 

vulneráveis a presenciar e até mesmo desejar outros comportamentos não 

permitidos pelo modelo de família e pela imagem idealizada de mulher que se 

tinha na época: tímida, inexperiente, santa, “toda pura, toda bela, toda amor”. 

Aos olhos de sua família e da sociedade, presumo que a expectativa é que a 

menina “inexperiente” deveria nesse momento da vida estar bem formada para 

mais tarde exercer o papel que a “natureza” das relações sociais lhe destinou: 

de esposa e de mãe.  Essa educação, a primeira e única, deveria ser então 

dirigida de tal forma que garantisse que, no momento da adolescência, “tempo 

das paixões, e o período mais crítico da nossa vida moral” (p. 11), como 

escreve Lino Coutinho (1849), nas cartas para sua filha Cora, a mulher não 

corresse o risco de cair na desgraça dos vícios, pois, alerta mais uma vez 

Coutinho (1849), “É nesta idade que todos os cuidados são poucos, e toda a 

vigilância necessária, por que nella se completa a grande obra que vai decidir 

da boa ou má fortuna de todo o resto da vida” (p. 11). A rua, o trajeto oferece 
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muitos perigos. Tenhamos então, diriam os pais de família na avaliação do 

diretor do Liceo, as nossas filhas estudando nas escolas particulares, nas 

nossas casas ou nas vizinhas próximas, mas sob as nossas vistas. Mas 

haveria uma outra razão. Vejamos a outra avaliação relatada pelo mesmo 

diretor no ano seguinte:  

“Considerando o diretor que, apesar de ter atribuído aqueles motivos 

citados anteriormente como razão do esvaziamento das meninas nas 

escolas, e de ter resolvido o problema da distância do acesso das 

professoras, persiste “o mesmo fenômeno com pouca diferença, não 

sei, se será elle devido ao prejuiso de muitos Paes, que não podem 

consentir a mistura nas escolas de suas filhas com a gente de cor, 

segundo algumas Professoras o tem dito; a grande freqüência das 

Escolas particulares parece confirmar esta conjuntura” (10 de abril de 

1838).

Traz esse relatório muitos dados. Nele, pela primeira vez, encontrei 

referenciais à presença de meninas negras nas salas de aula na província. 

Mais uma vez, o estudo aponta para a impossibilidade de estudar gênero de 

forma isolada exigindo que, mesmo que se tenha o foco em gênero, os 

cruzamentos entre raça e classe e outras dimensões sociais são inevitáveis. Se 

colocar uma menina exposta ao público representava uma temeridade para os 

costumes, na lógica de comportamento do homem branco da época, mais 

ainda seria absurdo dar direitos iguais de acesso à instrução para aquela 

menina cuja função era a de servir. Negra não era considerada gente, era 

reduzida a coisa, como no discurso do deputado Montezuma anteriormente 

citado. Essa possibilidade de sociabilidade compartilhada nas mesmas 

condições de aprender a ler e escrever consentidas às meninas brancas 
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colocava em questão a possibilidade de igualar, o que era inconcebível para 

quem usufruía das desigualdades de gênero e agora de raça. 

Os valores culturais e seus aspectos sociais e morais da época que 

encerram a menina na casa, longe dos riscos do espaço público, o lugar que 

o/a negro/a ocupava na sociedade (mercadoria) e o contexto cultural que não 

percebia valor social que justificasse uma menina ser educada, somados a 

uma política discriminatória de Estado na contenção de despesas destinadas 

de forma diferenciada para a instrução de meninas e meninos foram, 

certamente, dentre outros motivos, a razão para a restrição de acesso da 

menina à educação pública nos espaços oferecidos. Essas fronteiras espaciais 

serão o tema do próximo capítulo. 





SITUANDO: OS LUGARES DA EDUCAÇÃO 

Ao se referir às três dimensões que coexistem nos lugares de memória,

o historiador Pierre Nora (1993) salienta as interações das esferas físicas, 

simbólicas e funcionais desses espaços. Os lugares da educação que identifico 

na província de Pernambuco no período estudado podem ser abordados 

partindo de uma adaptação livre do conceito de lugares de memória. Os 

lugares da educação, na minha acepção, têm também suas dimensões físicas 

(envolvendo os da localização e posicionamento geográfico na província aos 

ambientes construídos onde se educa), funcionais (relacionadas aos usos e 

serventias a que se destinam tais lugares) e simbólicas (construídas nos laços 

entre o lugar e as representações associadas a ele no imaginário social da 

época).1 Aprender em cada um desses lugares apresenta suas singularidades. 

Para introduzir essa discussão, lanço mão de um debate ocorrido na 

câmara de deputados em 1826, pois creio que ele pode ilustrar bem essas 

                                           

1 Outra característica dos lugares da educação é seu caráter de espaço formalmente direcionado para a 
transmissão de conhecimentos e saberes, mesmo quando a formalidade quase desliza para a 
informalidade dos lares. Digo isso porque entendo que os espaços das ruas, vilas e cidades mesmo 
sendo passiveis de comportar relações de ensino-aprendizagem. Esses espaços não figuram como 
lugares da educação dentro do que proponho investigar, pois são lugares informais, e o texto que 
construo sempre remete à educação formal. 
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dimensões e demonstrar que lugares também são alvos de interesses, disputas 

e di-visões 2, marcando territórios diferenciados para homens e mulheres. 

Em Pernambuco, no início dos oitocentos, não havia conventos de 

freiras. Existiam recolhimentos.3 Mas, a despeito da ausência de conventos na 

província e até mesmo em outras províncias do país,4 o debate sobre esses 

estabelecimentos tomou conta de duas sessões na câmara de deputados.5

Tempo bastante razoável, considerando que em debates ocorridos na câmara 

no período de 1823 a 1830 apenas 27 sessões trataram de temas da educação 

em geral e especificamente da instrução feminina o número é bem mais 

reduzido. Somam 06. 6

Mas vamos aos acontecimentos. 

No mês de maio, o Sr. Lino Coutinho (1826), deputado pela Bahia, 

preocupado em “vulgarizar, quanto mais possível” a instrução, mas também 

                                           

2 No sentido que Bourdieu (1996, p. 125) dá a essa noção. Referindo-se aos efeitos de teoria, discorre 
sobre as disputas sistemáticas nas quais se privilegiam determinados aspectos do real ao mesmo tempo 
em que outros são desprezados, que fazem com que as di-visões pensadas correspondam e fortaleçam 
as divisões reais. Na mesma direção, em outro local, o autor se referire “às representações que os 
agentes sociais têm das divisões da realidade e que contribuem para a realidade das divisões” (1989, p. 
120). 

3 Esses estabelecimentos se localizavam em Olinda e Igarassu. Koster (1978) se refere a três. Não 
consegui identificar em que local se encontra o terceiro. 

4 Conventos só existiam na província da Bahia e no Rio de Janeiro. Esta afirmação eu encontrei nos 
relatos do viajante Koster (1978): “Não há freiras na província ainda que existam três estabelecimentos 
chamados recolhimentos ou retiros” (p. 56) e na fala do Sr Vasconcellos na câmara de deputados: 
“Quantos conventos de freiras ha no Brazil? Creio que apenas seis. E onde existem estes conventos? No 
Rio de janeiro e na Bahia,…” (agosto, 1826). 

5Paço da câmara dos deputados, sessão do dia 18 e do dia 22 de agosto de 1826. 

6 Esse levantamento foi realizado a partir da consulta à Assembléia Constituinte do Imperio do Brazil - 
Camara dos Srs. Deputados – 1823 e em todos os Annaes do Parlamento Brasileiro - Câmara dos 
deputados entre 1826 a 1830. 
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atento em aliviar o bolso do estado e da fazenda pública, apresenta um projeto 

de lei “para se ensinar a lêr as meninas nos conventos de freiras”.7 Utiliza como 

recurso para tentar convencer os outros deputados e defender seu projeto o 

argumento de que “como o principal dever destes estabelecimentos, é instruir a 

mocidade”; educar essa mocidade gratuitamente, nos conventos, poderia tirar 

destes estabelecimentos “grandes proveitos, e deste modo aliviar as despesas 

da nação”, da mesma maneira como já ocorre “nos conventos de monges”. 

Propõe, assim, no art. 1: “Haverá em cada convento de religiosas, uma escola 

de meninas, onde se ensina a ler, escrever e contar, o cathecismo da doutrina 

christã, cozer e outras habilidades do sexo feminino” (maio de 1826).8

Esse projeto não foi posto em votação naquele momento. Foi 

encaminhado para a Comissão Mixta do Eclesiástico e para a Comissão da 

Instrução Pública para ser dado um parecer. Em meados de agosto é dado o 

“golpe”. Oferecem as comissões uma emenda ao projeto do deputado 

alterando o lugar onde deveriam ser instaladas essas escolas. No art 1º diz: 

“Haverá em cada recolhimento de educandas, uma escola de meninas, onde 

se ensina a ler, escrever e contar, o cathecismo da doutrina christã, cozer e 

outras prendas necessárias e próprias do sexo feminino”, alegando que 

divergiam do projeto de Lino Coutinho, pois “esta ideia se acha em opposição 

                                           

7 Esse projeto foi apresentado na Sessão em 27 de maio de 1826 da Câmara de deputados.  

8 Numa sessão anterior à apresentação do projeto de Lino Coutinho, ocorrida em 19 de maio de 1826, o 
Sr. Cunha Mattos havia apresentado um projeto em que dizia: <<1º As casas religiosas de ambos os 
sexos, que actualmente existem no Império do Brazil serão conservadas <<, 2º Não se erigirão novas 
casas religiosas de ambos os sexos, sem licença da Assembléia legislativa do Império e << 8º Em todas 
as casas religiosas de ambos os sexos, haverão escolas publicas, sujeitas aos Regulamentos e Inspecção 
do Director Geral dos Estudos do Império. Esse projeto não foi discutido.  



       141

Situando: os lugares da educação

Saberes consentidos 
Conhecimentos negados 

com as regras canonicas sobre a rigoroza clausura de taes conventos” 

reafirmando a negação do espaço para o ensino gratuito de meninas em seu 

art “<<6º Estas disposições não são applicáveis às casas ou conventos de 

religiosas, onde só se poderá permitir a educação de meninas como 

pensionarias, sujeitando-se à mesma clausura das religiosas durante o tempo 

da sua educação” (agosto de 1826). 

Antes de continuar a discutir os desdobramentos, posicionamentos e 

definições que vão sendo delineados após essas propostas de alterações, 

gostaria de ressaltar dois pontos explícitos na emenda que traz mudanças de 

termos e de lugares. O primeiro diz respeito às questões econômicas em jogo e 

seu rebatimento no acesso das meninas aos conventos e recolhimentos; o 

segundo, às alterações na forma de se complementar o que é genérico na 

educação feminina, ou seja, o deslocamento das “habilidades” para as 

“prendas necessárias e próprias do sexo feminino”. 

A troca de lugares proposta na emenda, mesmo tendo outros 

argumentos como justificativa, traz fortes indícios da questão central ser no fim 

quem vai arcar com os custos de se implantar uma educação pública para as 

meninas, o que em parte nos permite inferir sobre o descaso dado a tal 

questão. De um lado, educar as meninas não deve onerar mais o estado, de 

outro, é sim concedido o acesso aos conventos, porém somente para as 

noviças que podem pagar a pensão e sustentar-se em seu regime de 
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internato.9 Até aí o debate não avança e as coisas, apesar de esboçarem a 

saída da educação de meninas do silêncio em que se encontrava, não mudam 

tanto assim. Conventos ou casas religiosas são, sim, lugares de educação, 

mas só para as que trocam o internato por uma quantia em dinheiro, o que de 

certa forma também acontece nos recolhimentos. São outras, para além do 

acesso pago, as questões e os interesses que os diferenciam nesse caso. 

Num primeiro momento, a importância da educação das meninas 

desloca-se para segundo plano e a preocupação converte-se, usando um jogo 

de palavras, para quem arca com a importância necessária para custear a 

educação das meninas. A troca de lugares resulta muito mais em uma troca de 

quem paga ou pode pagar do que em questões e preocupações com o ensino 

público das meninas, não que estas não existam, como veremos depois. Como 

nem todas podem pagar, poucas aprendem... a grande maioria permanece 

sem estudar. Tais questões indicam como as oportunidades e barreiras para as 

meninas no acesso aos lugares da educação devem também ser matizadas e 

perder seu traço essencializado de que há igualdade entre as mulheres. Antes 

e depois de 1823 há disparidades no acesso tendo em vista as relações de 

gênero, classe e raça. Porém, depois de 1823, estas ficam mais explicitadas e 

evidentes nas falas, projetos e leis; antes, as diferenças são omitidas na 

ausência e pelo silêncio nos discursos oficiais. O segundo ponto, que abordarei 

a seguir, esboça um dos vieses dessas diferenças. 

                                           

9 Fato que não difere muito das táticas de muitas meninas desde o período colonial que buscam os 
conventos para ter acesso à educação. Cf., por exemplo, Heleieth Saffioti (1976, p. 190) 
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A simples alteração de “habilidades” para “prendas necessárias e 

próprias” pode, a princípio, passar desapercebida e até mesmo mostrar-se 

insignificante. Porém, não o é. O confronto de duas assertivas muito 

semelhantes e com apenas pequenas variações nas palavras usadas pode, 

com um olhar cauteloso na perspectiva de gênero, desvelar pontos 

interessantes para compreendermos alguns elementos implícitos nas 

substituições. Habilidades correspondem diretamente às capacidades inerentes 

e inatas de alguém para com algo. Nos remete a algo que é da natureza 

atribuída à mulher, uma propensão supostamente natural e coexistente em 

qualquer mulher, seja ela branca, negra ou nativa, proveniente de qualquer 

classe social. Todas elas traziam genes identificados com certas habilidades 

que só esperavam a oportunidade de serem associados a redes e estruturas 

biológicas que sustentam as sinapses, femininas na origem, para fazer aflorar 

os traços inerentes à mulher, como se assim o fosse. Entretanto, habilidades 

são apreendidas e/ou, como os termos do artigo sugerem, são atribuídas a

priori sem que sua detentora lhes faça jus. Se o artigo presente no projeto do 

Sr. Lino Coutinho abre as portas para tais questionamentos, os termos da 

emenda reforçam e aprofundam o caráter socialmente construído das 

habilidades, convertidas agora em “prendas necessárias e próprias”. 

São ditas próprias as relações que correspondem a apenas um sujeito, 

no caso uma mulher universalizada, não como sujeito histórico detentor de 

direitos, mas sim como uma parcela da humanidade que tem características 

próprias, constitutivas de suas personalidades, tipicamente femininas. Há uma 

maneira de ser e se portar que é para os deputados das comissões, e mesmo 
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para os ouros membros do parlamento, inerente à mulher. Ser mulher significa 

portar e reforçar tais habilitações e predicados femininos, práticas essenciais e 

indispensáveis para seu bom desempenho no espaço privado do lar que lhe é 

destinado. Tais prendas são realmente necessárias às mulheres? Quem 

considera necessárias as prendas femininas? Há questões mais sutis e 

profundas envolvidas no que é, ou não, considerado necessário para alguém, 

Como certa vez disse Foucault (1987), “a necessidade também é um 

instrumento político, cuidadosamente organizado, calculado e utlizado” (p. 26). 

Se, como ele diz, as necessidades são preparadas e usadas, o que também 

acredito, ao pensarem e construírem as regras visando o acesso da mulher ao 

ensino formal, os deputados vão delineando, ao mesmo tempo, algumas pistas 

das finalidades da educação das meninas. Fins e conteúdos que analisarei 

depois. Continuemos com o debate. 

A partir da emenda proposta – cuja mais significante alteração para os 

deputados foi a mudança de conventos para recolhimentos, haja visto os 

debates que se seguiram – resulta um acirrado debate na câmara sobre o que 

pensam os deputados em ser educada uma menina em conventos ou em 

recolhimentos. Temos então três posições que ora são divergentes, ora se 

mesclam.

A primeira, defendida apenas por Lino Coutinho (1826), discorda de se 

recorrer aos recolhimentos como ambientes para se promover a educação das 

meninas. Num primeiro momento, ele retoma o argumento das dificuldades 

financeiras do estado em arcar com o ensino público:  “eu proponho que as 

religiosas se prestem a este serviço publico, tendo em vista que elle seja 
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gratuito: o que se não pode dar nas casas de recolhimento, pois estas casas 

não têm patrimônio certo.” Posteriormente, ele busca justificar a importância de 

serem utilizados os conventos como lugar da educação das meninas, pois julga 

que as religiosas deveriam “se occuparem no ensino das pessoas do seu sexo” 

e que os recolhimentos “pela maior parte são cazas de correção e onde senão 

admittem as educandas, se não por paga”. Para fundamentar sua posição, 

destaca e pondera questionando a efetividade da clausura das jovens 

religiosas e afirma que as vê “bem longe das suas casas, eu as vejo conversar 

á grade, e empregar-se nestas conversações tardes inteiras: assim não se 

pertube a sua regra, se distrahem das suas obrigações, mas em se occuparem 

no ensino das pessoas do seu sexo, em serem verdadeiramente úteis á 

sociedade, sim.”  Intrigas à parte, Lino Coutinho acaba por concluir que os 

conventos não têm nenhuma utilidade e que ninguém melhor para cuidar de 

um sexo do que os pares do próprio sexo. Para meninas, mulheres; e para 

meninos, homens. 

Uma segunda tendência, que enfatiza não serem os conventos 

adequados para a educação das meninas, agrega os que alegam não 

compreender como um convento de religiosas pode educar pessoas do sexo 

feminino. Afinal, como diz o Sr. Vasconcelos (1826), a educação da mulher 

deve prepará-las “para ser[em] boas mãis de famílias” e segue questionando a 

coerência de encaminhá-las para “aprender doutrinas de quem não vive neste 

mundo” Essa linha de raciocínio é reforçada pelo Sr.Marcos Antonio (1826) ao 

dizer que “... não me parecem ser mestras proprias para educar boas mãis de 

famílias. Costumadas ao retiro, á oração e aos mais actos religiosos não 
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podem ensinar os oficios e deveres das que se destinão a viver no meio do 

século” . Retomando a palavra e fazendo referência à proposta de Lino 

Coutinho, o Sr. Vasconcelos, complementa e afirma que nas outras províncias 

o “progresso da educação publica das meninas” em nada é modificado, pois 

nesses locais não existem conventos!  

A terceira posição, vai ganhando terreno à medida que os argumentos 

contra o convento vão sendo construídos. Uma dessas posições, a do Sr. Cruz 

Ferreira (1826), defende que 

 “… a educação publica deve ser feita em casas reguladas pelo governo 

e nunca em claustros sujeitos a regras particulares”… “a minha opinião 

essas mesmas casas que existem entre nos devem acabar ou sofre 

uma consideravel reforma. As mulheres que as habitão, são victimas, 

ou do capricho e fanatismo de seus pais, ou de seu proprio capricho e 

de um momento de ilusão” … “a constituição garante a educação 

primaria dos cidadãos e a assembleia deve em consequencia, fazer 

todos os esforços para que a nação sinta este inapreciavel bem quanto 

antes. Nas casas regulares nunca poderão os cidadãos adquirir uma 

boa educação (apoiado) será uma educação propria para fazer um bom 

frade, mas não um bom cidadão” . 

Ao desfilar sua recusa, os argumentos deslizam das meninas para o 

enfoque da educação dos meninos e recorre ao dever constitucional de se 

garantir ensino para os cidadãos. A despeito de sabermos hoje não existir a 

figura jurídica e os direitos das cidadãs à época, o deputado abre brechas para 

se questionar a impertinência dos dois lugares de educação em questão. Para 

se instaurar um ensino público para meninos e meninas, o estado deveria 

tomar para si o controle dos estabelecimentos de ensino. Não entrarei em 

profundidade no mérito dos caprichos de filhas e pais ou na busca ilusória e 
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fugaz de tais jovens. Apenas reafirmo, como já mencionei antes, que muitas 

meninas buscavam nos conventos uma forma de serem educadas; o recurso 

de se enclausurar é para algumas uma tática para aprender e não um simples 

capricho.

Novamente, o deputado Vasconcelos (1826) toma a palavra para dizer 

“… Não admitto escolas de educação quer em conventos, quer em 

recolhimentos: é gente do outro mundo, e com ella senão deve misturar a deste 

mundo ”. Pareceu-me que já seria consenso entre os deputados, desde o início 

do debate, que os recolhimentos não eram locais adequados para se educar 

meninas. A única fala sobre a inconveniência do recolhimento foi a do Sr. Lino 

Coutinho e ninguém argumentou contra, nem a própria comissão eclesiástica, 

nem a comissão de instrução pública, autoras da emenda. Acredito que as 

comissões estavam muito mais preocupadas em garantir que o ensino público 

não acontecesse nos conventos. Como o rumo do debate parecia ser favorável 

a essa oposição, não teria porque defender o espaço dos recolhimentos. Até 

mesmo o deputado Sr. Seixas,10 que no mês de junho havia implorado à 

Câmara a favor do recolhimento da capital da província por entender, nas suas 

palavras, não ser necessário muito argumentar para demonstrar a importância 

e utilidade de tal estabelecimento para a “... boa educação das mulheres: sabe-

se que a instrucção deste sexo tem sido inteiramente desprezada no Brazil: e 

as brasileiras ordinariamente dotadas de talentos, tem estado infelizmente 

                                           

10 Província do Pará - D. Romualdo Antônio De Seixas, depois arcebispo da Bahia e Marquês de Santa 
Cruz. 
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condennadas à ignorância a mais profunda, sendo privadas até daquelles 

primeiros princípios de moral publica, indispensáveis para serem boas mãis de 

familias” não fez nenhuma intervenção em defesa dos recolhimentos.  

No momento final do debate, quando foram rejeitados os dois projetos 

pelos deputados, fica bem clara esta posição expressa na fala do deputado 

pernambucano o Sr. Almeida e Alburquerque “o que sustento é que ambos [os 

projetos] são inuteis, não offerecem vantagem alguma. Não sei porque motivo 

gastamos tanto tempo nesta discussão”; portanto, seria perda de tempo discutir 

sobre os recolhimentos e em extensão sobre o “progresso da educação das 

meninas”. Recordo, aqui, a urgência em se discutir e implantar escolas para 

meninos, pois estas eram como o “pão” para o crescimento deles; pelo visto, o 

crescimento delas pode andar em círculos e não se mostra indispensável para 

um bom futuro e para o bem da sociedade permitir a elas comer “pão” com 

tanta urgência. 

É ainda interessante notar que apenas um dos deputados apontou como 

sendo ruim também para os meninos terem sua educação junto aos padres; 

mas, no caso das meninas, os lugares da educação, convento e recolhimento, 

para a maioria não seriam espaços apropriados para se aprender. O convento 

não seria capaz de formar mulheres para serem mães prendadas e o 

recolhimento, provavelmente, seria um péssimo exemplo para as futuras mães 

por ser “caza de correção”, fato que não parece preocupar as religiosas dos 

conventos quando oferecem o recolhimento como opção. Presumo que 

estavam de certa forma até aliviadas, pois no resultado final as religiosas 

ficariam livres de oferecer ensino gratuito, podendo continuar com a educação 



       149

Situando: os lugares da educação

Saberes consentidos 
Conhecimentos negados 

de suas pensionistas pagantes “enclausuradas”. O ensino das meninas 

orientado para a formação de mães prendadas traz peculiaridades que ao 

refletirem nos lugares da educação jogam luzes e evidenciam suas dimensões 

simbólicas e funcionais impondo restrições e clareando “necessidades”. 

Em síntese, os recolhimentos tinham como função corrigir moralmente 

as mulheres tidas como de vida irregular, o que aos olhos de muitos não os 

legitimavam simbolicamente para serem reconvertidos em lugar de educação 

e, por sua vez, os conventos, tendo funções vinculadas ao universo religioso, 

mesmo tendo atuado paralelamente como lugar de educação para as 

pagantes, não estão aptos para transmitir o que se faz necessário para a 

execução das tarefas do universo privado, para o qual são orientadas as 

habilidades das meninas. Podemos, ainda, no conjunto dos argumentos 

identificar os vestígios e o peso do viés moral e os atos discursivos que 

definem, aos olhos dos homens, o porquê da educação das mulheres. Um 

tema que tratarei no próximo capítulo. 

Retornemos à província de Pernambuco. O olhar e o gesto do 

representante pernambucano na assembléia parece retratar bem a dimensão 

simbólica que o lugar recolhimento representa no imaginário social da sua 

província. Mas, afinal, o que era necessário corrigir na educação das meninas 

dos recolhimentos? Koster (1978) nos dá a pista: “Dissabores futuros para as 

famílias de mulheres de vida irregular” (p. 56) iriam se resolver, internando 

meninas afoitas nos recolhimentos das educandas ou retiros. Ali, outras 
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mulheres mais velhas, provavelmente bem severas,11 recebem essas meninas 

como pensionistas e tentam resolver as queixas familiares de conteúdo moral, 

quase todas dizendo respeito à vida sexual e afetiva dessas mulheres, 

oferecendo atividades bem caseiras, como aprender a fazer doces, as 

primeiras letras e obras de agulha. Outros indícios dos motivos de 

internamento aparecem nos casos relatados nos documentos ultramarinos: por 

rapto, por ter seduzido, por ser seduzida, por traição amorosa ou por fuga 

dessas mulheres dos recolhimentos.12

                                           

11 Num dos documentos manuscritos presentes no acervo do Arquivo Ultramarino de Lisboa, pede-se em 
requerimento que coloquem a jovem Ana Úrsula “em um Recolhimento com ordens mais rígidas” 
(1807, julho, 22). 

12 Dos 21 documentos (cartas, ofícios, requerimentos, certidões) recolhidos entre 1590 a 1825, deixo 
aqui como exemplo alguns verbetes sobre os recolhimentos em Pernambuco organizados no catálogo 
de documentos manuscritos avulsos, referentes à capitania de Pernambuco existentes no Arquivo 
Histórico Ultramarino de Lisboa: 1746, CARTA dos oficiais da Câmara de Igaraçu ao rei [D. João V], 
sobre o recolhimento de meretrizes convertidas, sob os cuidados do padre Gabriel Malagrid; 1780, 
OFÍCIO pedido do deão da Catedral de Olinda, Manoel de Araújo de Carvalho Gondim, e seu irmão, o 
padre Francisco de Araújo Carvalho Gondim, que pretendem fundar um recolhimento para donzelas e 
mulheres necessitadas, naquela cidade; 1782, OFÍCIO, sobre o requerimento de Estevão Paes Barreto 
pedindo licença para enviar sua irmã Brites Manuela Luzia de Melo para um recolhimento; 1795, 
REQUERIMENTO de Ana Ferreira Maciel e outros à rainha [D. Maria I], pedindo ordem para que sua 
filha, Isabel Maria dos Reis, seja recolhida ao Recolhimento de Nossa Senhora da Conceição da cidade 
de Olinda, por causa das injustiças praticadas pelas autoridades da capitania de Pernambuco, no caso do 
casamento ilegal de sua filha com Manoel José Viana; 1799,  REQUERIMENTO, pedindo certidão 
declarando o teor do despacho de um requerimento de Benta Maria da Conceição que esteve presa no 
Recolhimento de Nossa Senhora da Conceição; 1802, CERTIDÃO mandada passar sobre os vários 
requerimentos de Benta Maria da Conceição, os despachos do Juízo dos Órfãos e o teor dos despachos 
a respeito de sua saída do Recolhimento e sobre o requerimento do seu tio Miguel José de Almeida 
Ferreira Braga acerca da mesma questão; 1805, OFÍCIO sobre ter sido acusado de ter raptado a filha de 
José Teles Bandeira do recolhimento de Nossa Senhora da Conceição de Igaraçu, pedindo que se atrase 
nesta Corte a deliberação desta denúncia para que possa enviar com a maior brevidade provas de sua 
inocência; 1806, REQUERIMENTO pedindo para que se recolha em um dos conventos da Bahia sua 
esposa adúltera D. Luzia Caetana Isabel de Melo, não saindo deste sem expressa ordem régia; 1807, 
REQUERIMENTO pedindo para que se recolha sua irmã menor Ana Úrsula dos Santos a um 
recolhimento para acabar seus dias de vida enclausurada, seqüestrando-se os bens do sedutor, o 
negociante da praça de Pernambuco, Joaquim José Tavares, para que possam servir-lhe de alimentos e 
dote decente, castigando-o com a justa punição; 1807, CARTA informando o resultado das 
investigações acerca do rapto de Ana Senhorinha César de Melo, do recolhimento de Igaraçu, filha de 
José Félix.  
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Pensando no recolhimento como lugar de educação, encontramos nas 

notas dominicais de Tollenare, sinais de que o viajante já percebia esta 

instituição como espaço de aprendizagem. Ao comentar a situação da 

educação das meninas na província ele insinua existir um preconceito em 

relação à educação das mulheres e sugere que a procura dos recolhimentos 

pelos pais é um indício de que esta situação vem se modificando em 

Pernambuco, pois “quando, um pai de família deseja dar alguma instrução a 

uma filha, a confia durante algum tempo às diretoras de um destes 

recolhimentos; ali as raparigas aprendem um pouco a ler e a escrever;” e 

“modo por que vejo se apreciar tudo o que vem da Europa, creio que dentro de 

alguns anos não restarão vestígios de semelhante prejuízo” (Tollenare, 1978, 

p.95). A conversão simbólica no imaginário social da época das funções e das 

representações associadas aos recolhimentos, esboçada por Tollenare, traz à 

tona uma questão interessante desse lugar da educação que precisa ser 

estudada com maiores detalhes.13

Se os recolhimentos representaram um local de punição e correção para 

eliminar os comportamentos femininos tidos na época como imorais, havia um 

outro estabelecimento na província que recebia filhos e filhas de “nascimento 

clandestino” deixados na roda dos expostos para serem “tratadas, educadas e 

colocadas socialmente” (Henri Koster, 1978, p. 56) por outras pessoas, no caso 

em Pernambuco, na Casa dos Expostos, o que parece significar uma 

                                           

13 Questão que não figura, nesta dissertação, como um de meus objetivos, mas que procurarei retomar em 
breve. 
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oportunidade, que é dada às crianças abandonadas, de sobrevivência e 

mudança na qualidade de vida. 

Afinal, nascer e ser negligenciada/o, seja por qual motivo for, já não é lá 

uma situação muito fácil de se viver, principalmente considerando a época. 

Mas quando sabemos que, ao serem recolhidas, serão tratadas, educadas e 

colocadas socialmente e, pensando que essa criança poderia ser uma negra 

ou um negro, uma menina ou menino pobre, fragilizada pela sensação de 

abandono, o futuro até parece ser promissor.

Mas uma outra versão sobre esse estabelecimento que se contrapõe à 

de Koster vem da junta governativa da Capitania de Pernambuco, em 1800. 

Em resposta a uma carta enviada em agosto de 1799 pelo bispo da província 

que reclamava das mulheres que geravam seus filhos para depois os 

abandonarem, utilizando o estabelecimento como “meio para maiz facilmente 

nutrir o escândalo, a desordem, e a corrução”, a Sua Alteza Real exige que se 

publique o Bando dous caixa em lugares públicos da vila do Recife. 14 O teor 

desse edital determina o seguinte:

“As escravas, pretaz e pardas na certeza de que os seus filhos vão a 

ser Libertos, fogem no tempo da gravidez, e os fazem depois recolher 

na Casa dos Expostos em prejuizo de seus senhores. As pretas, e 

Pardas Libertas, com a certeza de que seus filhos vão a ser 

sustentados a custa do Publico, Lanção fora de Si, para maiz facilmente 

se ingolfarem de novo na divolução estas, e outras semelhantes 

                                           

14 1800, abril, 9, Recife OFÍCIO (1ª via) da [Junta Governativa da capitania de Pernambuco] ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre o edital a respeito da 
educação e destino das crianças deixadas na Casa dos Expostos da vila do Recife. 
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desordens, sendo presentes a Sua Alteza Real, foi o mesmo Senhor 

Servido Ordenar que os enjeitados Pretos e Pardos, fiquem de hoje em 

diante pertencendo a casa dos Expostos para esta os poder empregar o 

trabalho ainda mesmo das rossas, Engenhos, e da mesma sorte as 

Pretas, e Pardas, as quaes em chegando a idade competente deverão 

casar com os mesmos enjeitados, e as Brancas deverão aprender a 

cozer, fiar e tecer algodão groceiro em benefício da mesma Casa, que 

os criou, e não sairão da Tutela della sem serem cazadas Casadas, ou 

com os Ingeitados, ou com sujeitos que tenhão officios, e os Brancos 

deverão ser empregados na Tropa, e na Marinha, Logo que tiverem a 

idade competente, e pra que milhor se possa executar este projeto 

principalmente a respeito dos Brancos, será necessário que na 

menoridade deles se lhe mande ensinar a ler, escrever e contar, e ve os 

officios de que maiz necessitão a tropa e a Marinha, pois que ainda 

quando não sirvão para Soldados, ou Marinheiros, servirão ao menos 

para os officios de que hé contra maiz necessitão” (OFICIO da Junta 

Governativa da Capitania de Pernambuco, 1800. Grifos do autor). 

Há nesse edital vários pontos interessantes passiveis de serem 

comentados; porém, enfocarei apenas o relacionado com o objeto. Pretendo 

não divagar muito. Todas as crianças abandonadas chegam à casa dos 

expostos na mesma condição, foram deixadas pelos pais e/ou mães que 

permanecem anônimos, em silêncio, escutando a campainha e saindo. O ato, 

suponho eu, mescla alívio, esperança de tentar possibilitar melhores condições 

de vida para as crianças e até mesmo evitar outros problemas de ordem moral 

e, ao mesmo tempo, angústia, desespero ao abandonar seus/suas filhos/as, o 

que muitas vezes imagino ocorrer por pressão, não por desejo. Depositar a 

criança no pequeno armário, tocar a sineta e rodar a portinhola é o início e o 

fim de uma tática de resistência. Tática que surtia efeito como insinua a contra-

resposta oficial posta em edital. Resposta que pretende acabar com os abusos 
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cometidos, resposta que diferencia e traz elementos que reforçam 

desigualdades de raça e gênero. 

Se todos chegavam iguais e se dentro da casa tinham tratamentos 

semelhantes, do edital em diante, receberão tratamentos diferenciados. Negros 

e negras trocarão de donos e passarão a servir e a pertencer a casa. As 

mulheres negras e pardas poderão casar com enjeitados, as brancas 

aprenderão a coser e fiar, para a casa, e só sairão dela casadas. Já os homens 

brancos serão educados e poderão servir à marinha ou à tropa. Os expostos 

anônimos e sem passado familiar que os posicione socialmente são 

“catalogados” segundo seus atributos biofísicos. E aí, ser homem ou mulher, da 

raça branca ou negra, faz diferença e não mais pelos atributos físico-biológicos, 

mas sim pelas convenções, crenças e práticas sociais construídas e 

legitimadas por valores culturais hegemônicos à época. 

Não é esse local propriamente um local (retirar - ,) em que a sua razão 

principal é educar, mas esse ofício aponta para uma formalização de educação 

exclusiva aos meninos enjeitados brancos. Pouca educação é verdade, 

resumida apenas no ler, escrever e contar, mas que também traz as marcas 

das desigualdades. Negada às crianças negras e às meninas brancas. A 

construção social das oportunidades, nas táticas maternas de rejeição com 

segundas intenções, deixa de fazer sentido. Para cada um, uma trajetória 

traçada; às mulheres, o que é considerado de mulher – fiar, coser e casar –; 

aos negros e negras, o destino de escravos; aos meninos brancos, a 

possibilidade de ler.
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De qualquer forma, considerando o contexto social da época, tão 

tumultuado e violento, é compreensível que qualquer ato assistencial 

amenizaria aos olhos de Koster (1978), principalmente quando dirigidas a uma 

parcela da população tão desconsiderada, a ponto do) viajante se referir a esse 

local como “a melhor instituição de que Pernambuco se pode orgulhar, como a 

Mãe Pátria”15 (p. 56). 

Um outro lugar de educação que acaba por cumprir uma função que não 

lhe é muito própria  são os interiores das casas nas cidades e nos engenhos. 

Aqui, o lugar de instrução funde num mesmo ambiente atividades pertencentes 

à esfera pública com as singularidades do lugar doméstico, esfera privada. Nos 

“lares da educação”, transitavam, creio eu, meninas e meninos brancos que 

provavelmente deveriam ser os mais abastadas financeiramente, considerando 

o fato de essas aulas serem particulares, tinham professores e professoras 

contratados e pagos pelas famílias que encaminhavam seus filhos e filhas para 

esses espaços ou traziam os mestres e mestras até suas residências. 

Freqüentemente, avistam-se nos jornais anúncios particulares de pais 

procurando professores para educar os seus filhos: “Perciza-se de hum homem 

                                           

15‘Pátria’ de acordo com o dicionário eletrônico Houaiss é “o país em que se nasce e ao qual se pertence 
como cidadão”.’Mãe’ aquela que dá origem, protege. Escravos/as, libertos/as e mulheres brancas não 
eram considerados cidadãos, não tinham direitos e nem foram protegidos da miséria, escravidão e 
preconceitos. Mesmo porque Koster apesar de sempre mostrar bastante sensível à violência física que 
sofriam negros e negras por outros senhores da província, foi senhor de engenho em Itamaracá, 
portanto, cercado de escravos. Imagino os escravos e escravas de Koster sendo bem alimentados, sem 
castigos físicos, mas trabalhando duramente de sol a sol, aprisionados, distantes do país de origem. 
Guardada as proporções lembro das crianças, mulheres e homens de hoje, descendentes em sua maioria 
de homens e mulheres escravas, que também trabalham exaustivamente no corte da cana nos engenhos, 
desnutridos, livres mas sem nenhum dinheiro no bolso. Não posso deixar de lembrar também da 
exploração do trabalho de muitas adolescentes como empregadas domesticas e associá-las as mucamas 
de outrora. 
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capaz para Mestre de Meninos, em hum Engenho no termo da Villa de Porto de 

Pedras, para ensinar as primeiras letras, e Gramática”.16 Encontrei em outros 

momentos até mesmo o contrário, professores particulares oferecendo seus 

serviços para ensinar meninos e meninas: “Qualquer pai de família que por 

morar distante desta Praça precise de hum mestre das primeiras letras para 

seus filhos, anuncie por este diário”17 ou,“No forte do mato, rua do Amorim, 

casa número 122, segundo andar se estabelece aulas de primeiras letras para 

meninas, onde se ensina a cozer, marcar, bordar e também se dão lições de 

inglês e aritmética. Os pais que quiserem utilizar deste estabelecimento dirijam-

se a casa mencionada.”18

Quem chama o anúncio ou para quem é dirigido o anúncio geralmente 

parece convergir e centra-se na figura do “provedor da família”, o pai. No 

entanto, se formos ver na família idealizada daquela época , quem cuidava da 

prole, aí encontramos um maior destaque para a figura da mãe. O espaço do 

lar, lugar social da família e principalmente da mulher, por momentos, passa a 

ser o lugar de ensinar e aprender a ler e escrever. Pelo menos aparentemente 

o pai é o que permite, dá o aval; mas, acompanhar essa educação que era 

dirigida a seus filhos e filhas, é “naturalmente” tarefa a ser realizada pela mãe; 

aliás, um dos motes que é constantemente utilizado no momento da construção 

da lei de 1827 para justificar a necessidade das) meninas serem educadas. 

                                           

16 Diário de Pernambuco,12 de dezembro de 1829 – n. 268. 

17 Diário de Pernambuco, 15 de dezembro de 1829 - n. 270. 

18 Diario de Pernambuco, 1 de julho de 1831. 
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Deixando o espaço privado, podemos distinguir outros lugares da educação 

divididos em várias modalidades espalhadas pelo espaço público. Espaços 

dedicados ao ensino elementar, secundário ou superior. Começo pelas 

primeiras letras. 

Os argumentos que tentam justificar as localidades que serão providas 

ou não de espaços para a educação , revelam posicionamentos que apontam 

para o descaso com a instrução da população em geral. Quando se discutiu na 

câmara dos deputados o projeto de lei geral sobre o estabelecimento de 

escolas primárias: “Quer-se uma lei em geral para a instrução; há no Brazil 

tantas freguesias, tantas cidades; systema geral, haja em cada cidade uma 

aula de primeiras letras, grammatica latina, inglês, francez, vai a lei para o 

Senado, elle dirá <<donde há de vir tanto dinheiro? Nada: vá a lei abaixo, 

precisa-se do dinheiro para pagar os soldados.>>” (Sr. Sousa França, Sessão 

de junho de 1826). Mais do que a “mocidade ser educada”, era fundamental 

manter a ordem,19,) pelo menos na leitura que o deputado exprimia como 

sendo prioridade do governo. Implícitos nesta discussão e distribuição, há 

também indícios de desigualdades nas relações de gênero indiretamente. 

Quando se condiciona a não distribuição de escolas, que iriam beneficiar é 

bem verdade mais aos meninos do que as meninas, para cumprir com as 

necessidades orçamentárias de manutenção da tropa e, considerando que é 

necessária a educação dos soldados homens, como fica indicado no editorial 

                                           

19 Koster (1978), ao avaliar a situação da província e a insatisfação com o sistema pelo abuso exagerado 
dos gastos públicos que se tem da corte e que acabam recaindo em quem menos tem condição, chega a 
dizer que “O número de funcionários civis e militares é enorme” (p. 54). 
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que tenta conter os supostos abusos cometidos contra a casa dos expostos, 

revela que mais ainda do que a “mocidade ser bem educada” faz-se necessário 

direcionar as verbas para a parcela masculina mais ou menos educada servir à 

pátria.

Se a lógica do discurso do Sr França foi a da contenção dos gastos 

públicos em 1826, um ano depois, o debate que antecedeu a lei de 15 de 

outubro de 1827 , tratava da escolha dos lugares por onde seriam distribuídas 

as cadeiras de primeiras letras, e os argumentos são retomados, já não mais 

em relação ao discurso do acesso para todos, mas agora em relação aos locais 

destinados às meninas. A própria lei que inclui as meninas gera uma outra 

exclusão que é a da distribuição desigual de locais de instrução para meninas e 

meninos. Para as meninas, no “Art. 11º – Haverão escolas de meninas nas 

cidades e villas mais populosas, em que os Presidentes em Conselho, julgarem 

necessário este estabelecimento” (Colleção das Leis do Império no Brasil, 

1878). Para os meninos, no “Art.1º - Em todas as cidades, villas e logares mais 

populosos haverão as escolas de primeiras letras que forem necessárias” 

(Colleção das Leis do Império no Brasil, 1878). O deputado Baptista Ferreira já 

havia questionado dias antes do anúncio da lei essa diferença de tratamento, 

achando que tal atitude era uma tirania e não via porque não deveria ser dado 

o mesmo tratamento às meninas, do que aos meninos,) propondo, assim, na 

sessão do dia 11 de julho de 1827, uma “emenda additiva, para que as escolas 

para o sexo feminino sejam nas cidades, villas e lugares mais populosos” 

(Baptista Ferreira, sessão de 11 de julho de 1827). A emenda é apoiada por 

alguns deputados, mas não é aprovada.
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O frágil apoio sem aprovação faz, novamente, relembrando a acepção 

de necessidade postulada por Foucault, uso dos discursos sobre necessidades 

para se construir desigualdades. Para as meninas só haveria escolas se os 

homens que estabelecem as regras julgarem necessário, ao passo que, para 

os meninos, em todas as cidades haverá quanto de escolas se fizerem 

necessárias. Aqui a necessidade, que precede ainda os conteúdos necessários 

e próprios de currículos distintos, desliza desigualmente da possibilidade de 

excesso à completa ausência se assim o desejarem os presidentes e 

conselhos. Para uns, o quanto quiser; para outras, se se quiser. 

Aliadas às desigualdades de acesso entre homens e mulheres há 

também diferenças entre localidades passíveis ou não de receberem escolas. 

Aos meninos e meninas de cidades menos populosas, principalmente às 

meninas, os termos postos na lei barram a possibilidade de estes obterem 

instrução formal nas localidades em que residem. O questionamento dessas 

assimetrias faz com que sejam colocadas em cena outras propostas. Vejamos 

os argumentos levantados: inicia-se o debate e o deputado Sr. Barboza 

defende a intenção da comissão de instrução que desejava “não multiplicar 

tantas escolas, porque seria fazer uma despesa enorme á fazenda publica” e 

que as escolas destinadas para o sexo masculino não excluem as meninas 

irem aprender lá”20 (sessão de 11 de julho de 1827). 

                                           

20 Pensando talvez numa solução de promover a educação para um maior número de meninas, três anos 
depois, o Sr. Odorico, após um longo debate sobre o ensino mútuo nas províncias, fez a seguinte 
intervenção: “... creio que não haverá inconveniente algum para ellas serem ensinadas do melhor modo 
possível; é um meio de aprender em menos tempo e com um só mestre; parece-me applicavel a homens 
e a mulheres, não há inconveniente algum” (julho de 1830). No ano anterior, na província de 
Pernambuco, o Sr. Laurentino de Carvalho apresentava uma moção requisitando “que em cumprimento 
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Pelo que se percebe, o Sr. Barboza propunha aqui a possibilidade de 

um ensino mixto. Meninos e meninas dividiriam o mesmo espaço. Francisco B. 

G. Stockler (1998)21 já havia mencionado que 

“Felismente esta practica não he estranha no Brazil. Nesta mesma 

Corte as escolas das primeiras letras são freqüentadas 

simultaneamente por Meninos e Meninas. Os Mestres fazem assentar 

estas em bancos distinctos; e desta sorte a separação, a publicidade, o 

respeito devido aos Mestres, e a vigilância d’estes tudo concorre a 

cohibir qualquer liberdade de acções ou palavras, que podesse 

perjudicar a innocencia das meninas. Os mestres sabeis tirarão sem 

duvida grande partido desta concurrencia, a qual lhes facilita um novo 

gênero de emulação, que obrigará os Meninos a procurar distinguir-se, 

afim de não passarem pela vergonha de serem corrigidos pelas 

Meninas. A experiência mostra, que ainda na idade da innocencia os 

Rapazes são de ordinario mais sensíveis ao desprezo e á zombaria das 

Meninas, do que a dos outros Rapazes. Saber dar direcção conveniente 

a todos os princípios de actividade, que a natureza manifesta nos 

indivíduos da espécie humana, he em que conciste a grande arte da 

Educação ” (p. 160). 

                                                                                                                               

do artigo 4º da Carta da Lei de 15 de outubro de 1827, fossem todas as Escolas de 1as Letras desta 
Cidade, da de Olinda e Villa de Goiania, do Ensino Mutuo” e “resolveo o Excelentíssimo Conselho que 
não havendo Edifícios Nacionaes para o estabelecimento destas Escolas, não podia ser approvada a dita 
moção, para não gravar a fazenda Nacional com semelhante despesa, e que somente fosse instalado o 
methodo na Escola da Boa Vista, por ser humm grande Bairro, quando se ache huma caza de aluguel 
cômmodo, com as proposições precizas” (Acta da 11ª sessão Ordinária do Conselho do Governo da 
Província de Pernambuco, 14 de julho de 1829). Essa escola de ensino mútuo era a única, nos 
documentos que pesquisei, dirigida aos meninos. 

21Não tenho condições de precisar quando exatamente Stockler presenciou o comparecimento simultâneo 
de meninos e meninas em salas de aula, nem a que lugar da educação se refere. sabemos que tem que 
ser entre 1812 e 1816, respectivamente, a data de sua chegada ao Brasil e o ano em que apresenta o seu 
Projecto sobre o estabelecimento e organisação da instrucção publica no Brazil, pois essa fala foi 
retirada de uma das notas do referido projeto. Mesmo sabendo que o autor se refere à Corte, e minha 
pesquisa centra-se em Pernambuco, há laços consistentes entre essa fala e a província, pois esse plano 
serviu de base para a construção da lei de 1827 decretada e válida para todo o Império e quem 
desengavetou e reapresentou o projeto à câmara foi o deputado pernambucano Domingos Malaquias, o 
Barão de Cimbres.  
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No período pesquisado, de 1800 a 1830, esse é o primeiro e único 

registro encontrado, nos documentos que tive acesso, que faz menção a 

meninos e meninas dividindo um mesmo lugar de educação. Traz questões 

significativas por ressaltar a postura dos mestres sábios e retratar o encontro 

num mesmo lugar de educação de meninos e meninas aprendizes. O aprender 

vira sinônimo de rivalizar. Aproveitar um “novo gênero de emulação” requer 

estimular a rivalidade entre meninos e meninas em proveito de fazer com que 

os meninos se superem e se estabeleçam distinções. Ao colocar os meninos 

nessa condição, pressionando-os para serem melhores do que elas, exigindo 

deles provas constantes de dominar as situações e, por outro lado, de colocá-

los sempre no limite do fracasso e da fragilidade, cria uma tensão 

omnipresente no espaço, sem, entretanto, prejudicar a inocência atemporal das 

meninas, ou criar traumas para os meninos na “idade da innocencia”. 

A co-presença contribui para desvendar, no plano analítico, e reforçar, 

na experiência cotidiana, os papéis atribuídos para os/as futuros/as homens e 

mulheres na sociedade. A direção conveniente direciona para o que mais 

convém na formação dos meninos, não das meninas – preserva-se apenas sua 

“innocencia”. Ao agrupar pessoas de ambos os sexos num mesmo local, são 

geradas disputas que extrapolam os embates entre as diferenças de classe e 

raça como vimos entre as meninas. As desigualdades, antes vistas no acesso, 

na distribuição das escolas e nos conteúdos diferenciados, são agora 

presenciadas nas diferentes formas de “convenientemente” explorar e 

potencializar as relações de poder, novamente enfatizo, socialmente 
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construídas no que a “natureza manifesta”, nas práticas e atribuições 

diferenciadas para meninas e meninos. 

Havia, entretanto, outras razões contra o número de escolas para as 

meninas ser o mesmo em quantidade e local que o dos meninos. O deputado 

Diogo Feijó considerava, por exemplo, que as propostas encaminhadas para a 

lei já seriam suficientes, pois, afinal, “a educação das meninas não se faz tão 

necessária, nem as mulheres impõem tanto como os homens, na sociedade”, o 

que concordava em parte o Sr. Lino Coutinho (1827) defendendo que “devem-

se crear para o sexo feminino tantas escolas destas, como para o sexo 

masculino ” porque a mulher “precisa desta instrução primaria para figurar 

dentro de sua casa quem não tem de figurar na sociedade,...” Os dois 

deputados apresentam discursos que ora se tocam, ora se distanciam. Como 

variações de um mesmo tema, ou mesmo circularidades, as finalidades viram 

justificativas para a ausência. E, por sua vez, a ausência se justifica pelos fins 

não muito “necessários” da educação das meninas. Novamente, o discurso das 

necessidades, logicamente as necessidades femininas atribuídas pelos 

homens, no caso o deputado Diogo Feijó, viram recurso para desprezar e 

reafirmar o caráter desnecessário da instrução para as mulheres. Como 

salientou certa vez a filósofa Nancy Fraser (1999), os discursos das 

necessidades, muitas vezes, transformam-se em jargões em que

“desigualdades são elaboradas e questionadas simbolicamente” (p. 106).22 À 

                                           

22 Com certeza, a autora nunca teve acesso aos discursos dos deputados e, ao proferir tais palavras, 
pensava nas vicissitudes das “sociedades em situação de bem-estar social no capitalismo tardio” e nos 
discursos que de forma recorrente falam das necessidades das pessoas. 
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época, quem poderia questionar os discursos que atribuíam necessidades? As 

crianças? As meninas? As mulheres? Outros homens? Quem tinha esse 

direito? Deixo essas questões em aberto. 

Se a educação elementar era na sua maior parte oferecida aos meninos, 

em relação ao ensino secundário, eram poucos os homens a que a ele tinham 

acesso. Apesar de Koster (1978) comentar sobre a fragilidade dessas aulas, 

“Escolas gratuitas foram fundadas em vários pontos do interior e ensinam latim 

em muito desses cursos, mas a maior parte da instrução consta de leituras, 

escritas e aritmética” (p. 55), de qualquer forma a possibilidade de acesso via 

instituição pública era restrita apenas ao mundo masculino. Foi assim com as 

aulas régias até 1822, nas aulas avulsas de latim, retórica e línguas 

estrangeiras como o Francês e o Inglês após a independência, no acesso ao 

Seminário de Olinda a “única instituição pública para a instrução secundária do 

sexo masculino” de acordo com o depoimento de Tollenare (1978), em 1817 

“em que se estudava a humanidade, cursos de lógica, de ética e de 

matemáticas” (p. 93) e, a partir de 1826, o Liceo Provincial de Pernambuco, 

também com o ensino secundário; enfim, várias possibilidades para os homens 

de percurso para acesso ao ensino superior, representado na província, pela 

Faculdade de Direito, criada em 1827. Todas negadas às mulheres. Os 

discursos do acesso que marcam os limites dos patamares do conhecimento 

estão bem representados na introdução que João Gualberto de Passos (1849) 

faz do livro de Lino Coutinho. 
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“Não querendo fazer de sua filha nenhuma Dacier23 nem Stäel,24

porque ninguém, melhor do que elle, sabia que o destino da mulher na 

sociedade não é figurar como litterata ou como sabia, soube todavia, 

com bem regulada parcimônia, ministrar-lhe os conhecimentos 

necessários para bem desempenhar o sublime encargo que lhe herdára 

a natureza” (p. XIV). 

A restrição dos lugares de educação permitidos para as mulheres, tendo 

em vista os diferentes graus – elementar, secundário e superior –, partem de 

discursos de negação e são sustentados em necessidades postuladas por pais, 

maridos, homens. Que respostas teríamos se deslocarmos o questionamento 

das necessidades da esfera masculina, negando suas vontades, e procurarmos 

escutar a voz imaginária e imaginada de Madame Stäel ecoando nas ruas da 

Província? Se como mestra de algumas meninas ela trouxesse traços críticos e 

reflexivos para o ensino das meninas de Pernambuco, que necessidades 

despertaria? Os argumentos dos deputados e suas necessidades 

convenceriam Stäel? 

Do que restou para a mulher dos lugares e graus de acesso restam as 

perguntas dos porquês, dos consentimentos e do que conhecer. Afinal, por que 

é necessário educar meninas? O que é necessário para as meninas 

aprenderem? São questões que abordarei no capítulo seguinte. 

                                           

 23Encontrei informação sobre Anne Dacier (1654-1720), no livro Tradutores na História, 1998, que a 
incluía como uma das mais “notáveis” intelectuais da Europa responsável por uma tradução erudita da 
Ilíada, de Homero. 

24Anne Louise Gemaine Necker, conhecida como Madame de Stäel (1766-1817), escritora francesa. 
Escreveu romances e ensaios e teve uma influência decisiva na eclosão do Romantismo na França, 
sendo também responsável pelo início da crítica literária de cunho sociológico, além de reflexões sobre 
Rousseau e a revolução. 





O CONSENTIDO E O NEGADO: O QUÊ? POR QUÊ? 

Sabemos que, na altura dos acontecimentos em relação à exclusão ao 

acesso à instrução formal, as meninas já se faziam ausentes dos espaços de 

educação em grande parte por serem escravas ou negras livres, por serem 

pobres, mas principalmente por pertencerem ao sexo feminino. As poucas que 

ocuparam os bancos das salas de aula ainda teriam, na época, que conviver 

com mais uma modalidade de segregação: a do conhecimento. Uma 

segregação que mantinha um elo bem estreito com as possibilidades e formas 

de circulação nos espaços públicos e privados, que definiria funções e 

instituiria deveres e direitos de homens e mulheres. 

Uma análise cuidadosa a partir de 1816 dos diversos planos, projetos de 

lei, artigos, emendas e pareceres, acompanhados de debates tanto na Câmara 

dos deputados como fora dela, na província de Pernambuco, permite observar, 

num primeiro momento, o que os homens definem como passível de acesso e 

o limite entre o saber e o não saber para homens e mulheres. Num segundo 

momento, revela, a partir do que é invocado nas apropriações de símbolos, 

imagens, valores, no vai-e-vem dos argumentos, os por ques da exclusão e 

inclusão das mulheres no acesso aos conhecimentos disponíveis.  

A primeira fonte que considerarei é o plano apresentado por Francisco 

Stockler, em 1816, que, diga-se de passagem, foi rejeitado, como também já 
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havia sido em Portugal. O plano –entregue como encomenda ao ministro 

Conde da Barca que respondia a uma solicitação de D. João VI para que se 

estudasse um “método, para dar aos institutos, às academias, a unidade 

necessária às escolas, a unidade necessária à formação de um grande povo” 

(p. 147) – já era naquela época uma versão à moda brasileira de um plano 

concebido em 1799 tendo em vista sua aplicação no âmbito da sociedade 

portuguesa.1 Apesar de a unidade através da coerência e harmonia na 

aplicação dos mesmos métodos em diferentes escolas do Império sugerir uma 

forma de controle, cujo fim é a formação do dito grande povo, é a expressão 

“necessária à formação” que me intriga. Lembrando da necessidade 

organizada e meticulosamente planejada posta por Michel Foucault (1987), 

como esse plano iria direcionar e contribuir para a instituição de diferentes 

posicionamentos de homens e mulheres na sociedade da época? Retomando 

uma questão já posta anteriormente, quem deve ser grande para que o povo 

possa ser grande? Se o que possibilita ser grande é ter acesso a 

conhecimentos e ter uma formação adequada para se posicionar em suas 

funções, designadas socialmente e orientadas no âmbito do próprio plano, 

quem aprende o que, com que propósito? 

Há no plano, como no roteiro de uma peça de teatro encomendada, o 

registro das intenções e idéias de um autor, mas há também o indício do 

reconhecimento de ser ele alguém que à época detém os conhecimentos sobre 

a arte em questão e a capacidade de sistematizá-las em prol de um projeto 

                                           

1 Ver Rogério Fernandes (1998, p. 147). 
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supostamente alinhado aos desejos e necessidades de quem o solicitou. O 

plano assim é um registro das representações de seu criador sobre a educação 

e também um meio de entrever o que pensam seus interlocutores sobre os 

significados e os resultados práticos dos atos ali concebidos quando 

convertidos em ações. Em se tratando de o plano ter sido solicitado para a 

organização da instrução pública no Brasil, isso mostra-se de suma importância 

para recuperarmos alguns vestígios dos bastidores que antecederam a entrada 

em cena nas salas aulas de escolas públicas de meninas. Entre o plano que 

estabelece o roteiro da peça e a entrada em cena das atrizes, as interdições2,

efetuadas por diferentes mecenas e guardiões da ordem, em seus discursos, 

alteram o roteiro e criam uma outra peça. 

A variação brasileira efetuada pelo próprio autor do plano passa a ser 

uma referência que se multiplica em versões e até mesmo plágios em outros 

planos e projetos de lei elaborados pelos deputados, até culminar na lei de 15 

de outubro de 1827.3 É muito evidente a apropriação do plano de Stockler 

pelos homens que elaboram as leis no império. Na dinâmica de construção dos 

planos e projetos para a instrução na província nesse período, ele está ali de 

                                           

2 Uso esse termo no sentido que Michel Foucault (1996) lhe atribui em A ordem do discurso.
3 Apesar de Rogério Fernandes (1998) dizer que o “Projecto... de Stockler não ultrapassaria os escaninhos 

governamentais do Rio de Janeiro”, dez anos após ser apresentado aqui no Brasil, ele é reapresentado 
na Câmara pelo deputado pernambucano Sr. Domingos Malaquias, na sessão de 31 de maio de 1826. A 
comissão de Instrução Pública dá um parecer a seu favor considerando-o “como muito digno para a 
reforma, e Progresso dos estudos; requer que seja impresso”, mas de acordo com o depoimento do 
deputado Ferreira França (1826), a “câmara não o quis, pelo modo porque foi apresentado, e mandou 
formar um projecto de lei sobre elle” (Anais do Parlamento, sessão de 16 de junho). A Comissão de 
Instrução apresenta, assim, nesse mesmo ano, o seu “Projecto de Lei sobre a Instrucção Pública do 
Império do Brazil” que é, pelo que se pode constatar, uma cópia do plano com pequenas modificações e 
algumas restrições de conteúdo, ou seja, o projeto de Stockler transforma-se em um “novo texto”, sua 
autoria é desconsiderada e, ao contrário do que disse Rogério Fernandes, está a caminho de virar Lei. 
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alguma forma, ou forma inteira, sempre presente. Durante essa trajetória, 

interpelada pelas interdições, é-lhe negada a autoria e são feitas outras 

alterações. Mas esse plano, desde o seu nascedouro, já nasce faltoso e 

rejeitado.

Havia no plano de Stockler a proposta do ensino misto; porém, à época, 

se no Brasil a mulher nem acesso ao ensino formal tinha, propor juntar 

meninos e meninas no mesmo espaço pode ter sido um dos muitos motivos 

que criaram barreiras e resistências ao plano. Basta lembrarmos como, dez 

anos depois, as discussões na Câmara renderam longos debates e vários 

questionamentos. Se a proposta feita na sessão de 11 de julho de 1827, como 

arremedo para a falta de lugares de educação para meninas e que se 

justificava no plano financeiro das economias para o estado, despertou críticas 

dos deputados e foi rejeitada, não haveria de ser, em 1816, aprovada. Aliás, ao 

final do século XIX, o Inspetor Geral da Instrução Pública da província, João 

BarbalhoUchôa Cavalcanti4, apesar de fazer a defesa da importância da co-

educação, não conseguiu ver institucionalizada essa prática nas escolas 

primárias, embora a Escola Normal Oficial adotasse, não sem polêmicas, esse 

                                           

4 Assim se coloca o Inspetor contra os opositores da co-educação: "Uma objeção ainda resta e é a que se 
apoia na diferença relativa de capacidade intellectual da mulher. Diz-se que a co-educação, suppondo 
um programma commum nas escolas, obriga deste geito as pessoas do sexo feminino a applicarem-se a 
estudos para os quaes a mulher, por sua natureza nesse particular mais debil que a do homem, é 
incapaz, podendo n'isso comprometter o regular desenvolvimento de suas faculdades. 

A questão do valor relativo das faculdades intellectuaes de cada um dos sexos, quanto ao ensino primario 
é sem importancia, visto que as lições aos meninos não vão até as difficuldades e profundesas a que 
podem e devem chegar no ensino superior. 

Sem sacrificio de seu desenvolvimento phisiologico e sem se ter o receio de exceder o seu poder mental 
podem as alumnas estudar as mesmas materias que os alumnos. As noções scientificas que devem dar 
nas
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sistema a partir dos anos de 1870. A ousadia de Stockler de defender a co-

educação só passa a ser nacionalmente aceita e de alguma maneira 

institucionalizada, com o advento da Escola Nova, entre os anos vinte e trinta 

do século XX5, ou seja, mais de cem anos depois da apresentação do plano. 

No trajeto que percorre o plano, desde sua apresentação até sua 

“conversão em lei”, ora são retiradas partes, ora acrescentados detalhes, ou 

ainda, num jogo de troca-troca, partes do texto simplesmente mudam de lugar, 

notas vão para o corpo do texto e trechos do corpo do texto convertem-se em 

notas. Fui percebendo nesse jogo dirigido por homens que de fato o movimento 

tinha um nome: a educação feminina. Afinal, era o momento dentro da 

instrução pública em que os “homens públicos” decidiriam o que dar e por que 

conceder às “mulheres privadas” a educação. Instaura-se antes da permissão a 

necessidade de decidir de comum acordo, entre iguais, até onde conceder. O 

próprio termo consentimento implicaria em ter que justificar muito bem para a 

parte que receberia a concessão as razões para tal benevolência e seus 

limites, de tal forma que não acarretaria em prejuízo ou riscos para quem 

sempre teve o acesso exclusivo ao ensino público e ao poder que isso lhe 

transfere. Aí o conceder, no sentido de não opor obstáculo a algo, inverte-se e 

a lógica da cessão estanca nos limites do estritamente necessário para se 

exercer as funções cabíveis para a mulher no espaço privado. Antes de 

                                           

5 Ver o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932). 
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entrarmos na análise dos acréscimos e supressões vejamos alguns aspectos 

significativos do plano de Francisco Stockler (1998) apresentado em 1816.6

Em primeiro lugar ele propõe no Título I, que: 

“Artigo 1º A instrução publica do Império do Brazil será dividida em 

quatro gráos distinctos, a fim de que todos os habitantes das suas 

diversas provincias, ou Capitanias possam facilmente adquirir os 

conhecimentos precisos para o perfeito desempenho de seus deveres; 

para a inteira fruição de seus direitos; para o uso mais conveniente de 

seus talentos no exercício de seus officios, profissões ou empregos; e 

para a mais prudente administração de seus haveres, e propriedades ” 

(p. 156). 

E no Título II, especifica que: 

“Artigo 1º As Escolas do primeiro grão da instrucção publica, sendo 

destinadas pra o ensino de tudo quando he necessário, que saibam os 

homens unidos em Sociedades civis, qualquer que seja a sua condição, 

estado e profissão: e devendo servir o mesmo tempo de preliminar aos 

estudos dos gráos seguintes, compreenderão a Arte de ler e escrever, 

os princípios e regras fundamentaes de arithmetica, e os conhecimentos 

Moraes, phisicos e econômicos, indispensáveis em todas as 

circunstancias e empregos” (p.157). 

O primeiro topos que precisa ser relativizado e contrastado com “a 

formação do grande povo” presente na solicitação do Imperador é o de que 

“todos os habitantes” poderão facilmente receber conhecimentos via instrução 

pública. Por mais que na intenção de Stockler as mulheres deveriam ser 

educadas, embora que com muitas restrições como veremos a seguir, no que 

                                           

6 Praticamente não há diferenças entre o plano de 1816 e o reapresentado em 1826. 
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tange ao solicitante, ao menos dentre as fontes pesquisadas, apenas em 1826, 

ele menciona ser necessária a instrução para meninos e meninas e, mesmo no 

parlamento, apenas em uma única sessão, dentre as várias de 1823, se cogita 

a educação “para ambos os sexos”. Ou seja, o “todos” de Stockler não está 

necessariamente incluído no “grande povo” do Imperador.

Quando Stockler traz a totalidade para o plano ideal da cidadania, 

direitos e deveres ainda não diferenciam homens e mulheres,7 o que faz com 

que todos sejam potencialmente iguais também no plano ideal. Se há na 

retórica de Stockler uma suposta igualdade no primeiro artigo ela é 

rapidamente desconstruída e se mostra vazia quando caminhamos por outros 

trechos e pelos significados inscritos neles. As desigualdades de gênero 

começam a ser socialmente construídas e passam a ficar evidentes em um 

pequeno trecho do sétimo artigo do Título II, o único em todo o projeto que faz 

menção especificamente à educação das meninas. Nos termos desse artigo, 

as mulheres só terão acesso ao “primeiro gráo” e, mesmo assim, com 

restrições e condições diferenciadas.

Se o simples acesso à educação pode ser considerado um avanço, o 

fato de esse ter sido concedido dá outros tons à história. Ao ser garantido à 

mulher o direito a freqüentar o ensino elementar tanto quanto ao homem, há 

diferenças brutais no significado do elementar quando este é dirigido ao sexo 

                                           

7 Quando digo que a existência de direitos e deveres não determinam diferenças entre homens e mulheres, 
não estou pensando nos discursos oficiais da época que, certamente, não consideravam as mulheres 
cidadãs, mas sim nas representações contidas na fala de Stockler até esse momento, pois, mais à frente, 
as atribuições públicas para uns e privadas para outras marcarão essa diferença. 
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masculino e ao feminino. O elementar para as meninas passa a significar todos 

os conhecimentos a que elas terão acesso no decurso de sua vida escolar; já 

para os meninos, pode denotar o primeiro estágio na vida do jovem aprendiz, 

um simples passo básico e “preliminar” para toda a trajetória de aprendizado 

possível durante a qual se prepara para a vida pública.8 O que é preliminar 

para os meninos é o todo consentido para as meninas. Ora, os usos 

convenientes dos talentos, abundantes para uns e limitados para outras, pode 

impor as barreiras naturalmente intransponíveis, ou, pensando numa outra 

acepção da conveniência, pode construir as limitações. Talvez não seja preciso 

ou conveniente dispor de educação mais sofisticada, obviamente 

desnecessária, para quem desempenha os deveres do lar e vê fruir, na voz do 

outro, seus direitos à distância. Aliás, por aqui, Lino Coutinho (1849), nas 

Cartas sobre a educação de Cora, faz eco a essas representações deixando 

bem claro que para as meninas os conhecimentos formais devem ser dados 

até os dez anos, posteriormente, apenas preceitos morais e práticos visando 

educar as futuras mães.

Correndo os olhos um pouco mais, encontramos que no “primeiro gráo, 

se compreenderão aquelles conhecimentos que a todos são necessários, 

qualquer que seja o seu estado ou profissão” (Francisco Stockler, 1998, p. 

                                           

8 Como sugere no segundo artigo do Título II Francisco Stockler (1998) ao propor que deve ser “possível 
a qualquer individuo preencher toda a carreira da publica instrucção antes de chegar á idade, em que o 
Estado deve começar a aproveitar-se do seu serviço e préstimo, faz-se necessário que os Meninos sejam 
admitidos nas Escolas do primeiro gráo depois de contarem oito annos, e antes de haverem completados 
dez” (p. 158), possibilidade que quando se referia a “qualquer individuo” dava a idéia de ser assexuada, 
toma outra figura com a entrada nominal dos “Meninos”, impulsionados para as tarefas públicas a 
serviço do Estado, e ignora as meninas e os destinos preparados a estas pela educação.  
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156); assim, podemos indagar que, quem sabe, as diferenças de “estado ou 

profissão” reconhecidas à época como o lugar aceito para a mulher transitar é 

que constituem e legitimam as diferenças. Lembrando que o plano foi 

repensado para se adequar à conjuntura brasileira, que Stockler conhecia bem, 

o “todos os habitantes”, pensando nas necessidades de qualquer estado ou 

profissão, incluía negros e negras, libertos e libertas, mulheres e homens de 

várias classes sociais, ou esse “todos” é mais restrito do que a primeira vista 

dava a entender? E, considerando que à mulher é permitido o acesso apenas 

ao “primeiro gráo”, ela, ao completar esse aprendizado, deixa de fazer parte do 

“todos”, pois o plano prevê outros “gráos”? Mas pelo menos quando as 

meninas acessam o “primeiro gráo”, e ainda fazem parte do “todos”, elas 

acessam conteúdos iguais aos meninos e passarão a compreender questões 

“indispensáveis em toda e qualquer circunstancias e empregos”? Porém, por 

que será que Stockler se refere apenas aos “homens unidos em Sociedades”? 

(p. 156) As diferenças entre o ensino para meninos e meninas, consideradas 

sobre a perspectiva de gênero, estão apenas começando; as divisões formais e 

de conteúdos do plano de Stockler – talvez seria melhor denominá-las como as 

di-visões no sentido dado por Bourdieu – reservam outras surpresas, ou seriam 

espantos?

Para Stockler, o “primeiro gráo” deveria ser dividido em três “classes” em 

cada uma das quaes contenha os conhecimentos, que “qualquer Menino de 

talento mediocre possa bem comprehender no termo de um anno” (p. 158). Eis 

o motivo do primeiro espanto. Se todo o ensino permitido para a menina estava 

dentro desses três anos que formavam o “primeiro gráo”, que tipo de formação 
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essas meninas teriam? O que qualquer menino medíocre pode aprender sem 

maiores dificuldades? Por mais que o termo medíocre tenha sido empregado 

na acepção de uma qualidade média, algo mediano, que requeira uma pessoa 

com poucos “talentos” para compreender os conhecimentos transmitidos, ele 

dá pistas para supormos o tipo de ensino dado às meninas no período. Se o 

mediano fica aquém dos outros, as meninas que já ocupavam na sociedade da 

época um lugar inferior ao homem, como ainda ocupam em alguns países hoje, 

com o tipo de ensino permitido a ela, parece que isso não mudaria muito sua 

condição. Novamente, Lino Coutinho (1848) reforça esses tipos de 

representações e, de certa forma, as aprofunda ao considerar que a educação 

da menina deveria ser suficiente para que ela tenha o mínimo de conhecimento 

“necessário” à sua boa formação. Boa formação em que sentido? Pode ser que 

uma incursão nas linhas gerais propostas por Stockler para o “primeiro gráo” 

possam nos dar algumas pistas. 

Reproduzirei os artigos do plano de Stockler (1998) que trazem maiores 

detalhes sobre os conteúdos que seriam trabalhados em cada etapa. Vejamos: 

“Artigo 4º No primeiro ano se comprehenderão os elementos da arte de 

ler e escrever, os primeiros princípios sentimentaes da Moral, e o 

conhecimento dos números e da numeração decimal. 

Artigo 5º No segundo anno, além da continuação pratica das lições de 

ler e escrever, se deverá adiantar a instrucção moral; desenvolvendo-se 

continuamente os princípios sentimentaes, e dando convenientes 

noções das virtudes naturaes e Sociais. Deverá semelhantemente 

continuar-se a instrução da Sciencia de contar e principiar-se a 

instrução dos conhecimentos pyhsicos. 
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Artigo 6º No terceiro anno, além da continuação da escripta e da pratica 

das operações de Arithmetica devera completar-se a instrucção moral, 

reduzindo esta Sciencia a princípios e máximas geraes, fáceis de 

conservar de memória. Devera continuar a instruçção de arithmetica e 

physica, e começar a de Geometria, Agrimensura e Mechanica (p. 162-

163).

Três tópicos perpassam pelos três anos e de alguma forma os costuram. 

Sendo, a princípio, os conteúdos desse “graó” os mesmos para ambos os 

sexos, “todos” estariam sendo formados partindo de uma mesma base moral, 

já que os três anos iniciais dos meninos e os únicos das meninas centram-se 

nas questões morais, no aprendizado da leitura, da escrita, de noções básicas 

de aritmética. Algumas outras temáticas, de forma talvez superficial, seriam 

perfiladas e transmitidas complementando a formação das moças e preparando 

os moços para as novas possibilidades que a continuação dos estudos poderia 

lhes reservar. 

Nas lições que dariam base para a vida moral, meninos e meninas iriam 

ser preparados para reconhecer e pôr em prática “os sentimentos Moraes, que 

devem servir de fundamento ás máximas, e princípios essenciais da conducta 

dos homens9 em todos os estados e épocas da vida” (Francisco Stockler, 1998, 

p. 158). Nesse passo, no segundo ano, os/as aprendizes podem “desfigurar os 

atractivos, com que a virtude convida as almas innocentes e puras a seguir as 

suas pisadas” (p.159). Para complementar sua formação, no terceiro ano, são-

                                           

9 É importante lembrar que mesmo sendo o ensino proposto para ambos os sexos, são ressaltados os 
princípios e máximas da “conduta dos homens” em sua essência, seja lá o que queira isso dizer, ainda 
mais para todas as etapas de sua vida, como será, então, que as mulheres entrariam nessas lições, 
gravitando ao redor dos homens? 
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lhes passados conhecimentos que “sirvam para regular a sua conducta civil e 

moral; e para adverti-los da contrariedade das suas acções criminosas com os 

principios da razão, da ordem, da virtude, e da religião” (p. 159). Com essas 

diretrizes são pensados as posturas e os ensinamentos necessários para a 

formação de indivíduos sociáveis, respeitadores da ordem e da moral. Cabe à 

educação regular, e no limite doutrinar nesse estágio, os educandos para a boa 

conduta e o convívio social regidos pelos preceitos morais da época. E, ao 

final, como fica exposto em uma das notas de rodapé referentes ao sexto artigo 

do plano de Stockler, pretende-se despertar “Virtudes sociaes; á obediência 

devida ás leis, e ao respeito devido ao Soberano; e a todas as autoridades 

publicas”, bem como resumir “determinações positivas de nossas leis á cerca 

de contractos, doações, e testamentos; e conterá alem d’isso uma enumeração 

de delictos especificados, e das penas, que lhe são impostas” (p. 159). 

Coerente com o que Stockler enuncia no primeiro artigo de que o plano 

pretende formar indivíduos com conhecimentos suficientes para o 

“desempenho dos deveres” e “fruição dos direitos”, resta-nos apenas levantar 

uma questão: se direito e dever são, no plano normativo, parte de uma longa 

discussão sobre a idéia de cidadania e se à época a mulher não é considerada 

cidadã, como mostram os debates citados anteriormente, nesse tópico, o autor 

pretendia formar as mulheres para cumprir deveres ou para reivindicar direitos? 

Elas seriam formadas para si mesmas ou para servir ao Outro? Uma pista 

deixada por Stockler, a formação para ‘regular a conduta civil e moral’, pode 

ser um bom rastro deixado e talvez um indício para compreender e seguir os 

porquês de formar, instruir, educar meninas, diga-se de passagem, em todos 
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esses termos ressaltando sua forte conexão com o verbo conduzir. Porém, 

conduzir em que direção e com qual propósito? 

Afora essa bagagem moral que permitiria à mulher saber dos preceitos 

morais e das punições para quem não cumpri-los, as meninas sairiam ao 

término de sua formação, no terceiro ano, sabendo ler e escrever, ao menos 

um pouco. Parecia ser isso o que esperava o autor. Saberiam ler e escrever, 

mas saberiam mais: aprenderiam a fazer algumas continhas que ajudariam no 

cuidado zeloso para com a casa. Poderiam, como sugere o artigo, saber um 

pouco de agrimensura, geometria e mecânica. Entretanto, não é bem assim. 

No sétimo artigo, Stockler argumenta que o terceiro ano do “primeiro grão”, o 

ultimo ano na formação das meninas seria diferente do dos meninos. 

Agrimensura, geometria e mecânica são conhecimentos que não seriam 

permitidos para as meninas. Ou seja, o ensino que parecia igual para “todos” é, 

na realidade, sem contar “todos” os/as outros/as excluídos/as, proposto apenas 

para os dois primeiros anos. Depois deles haveria a divisão – conhecimentos 

para meninos e conhecimentos de meninas. O consentido e o negado. (aqui 

continua Rogério) 

Agora reproduzo, na íntegra, o único artigo do plano que menciona a 

mulher:

Artigo 7º  Visto que todos os individuos sujeitos a um mesmo Governo 

tem igual direito á instrucção gratuita nos princípios essenciaes, de que 

depende a sua felicidade individual; e que a ordem interior, e a 

economia domestica das Famílias, em que consiste uma grande parte 

da publica felicidade, interessam consideravelmente em que as 

Mulheres tenham a instrucção precisa para o digno desempenho das 
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importantes funções de Mãis de famílias, as Meninas que se acharem 

na idade prescripta no Artigo 2º deste Titulo serão igualmente 

igualmente admittidas como os Meninos aos estudos nas Escolas de 

primeiro grão. a sua instrução será mesma e simultânea com a dos 

Meninos nas aulas do primeiro e segundo anno; no terceiro porem será 

distincta e separada. Aos conhecimentos de Geometria, Agrimensura e 

Mecânica se substituirá a exposição das regras da educação physica e 

moral das crianças10; e as noções mais importantes da Medicina 

domestica, ou da arte de conhecer e tratar as pequenas moléstias; de 

saber distingui-las das doenças graves, que requerem a assistência de 

Professor experimentado; e de preparar os remédios, que não carecem 

de manipulações pharmaceuticas de difícil execução, ou cuja 

preparação não exija o aparato de um laboratório. As suas lições n’este 

ultimo anno não serão por tanto simultâneas com as dos Meninos; bem 

que lhes sejam dadas pelo mesmo Mestre 

Ao menos as razões das restrições e os direcionamentos dados aos 

conteúdos propostos para as meninas ficam mais explícitos após a leitura 

desse artigo. Stockler começa o artigo de forma exemplar: todos os 

sujeitos/súditos têm‘igual direito á instrucção gratuita nos princípios essenciaes’ 

articulando depois felicidade individual, economia doméstica das famílias e a 

felicidade pública para no fim dizer que as meninas devem ser educadas para 

serem boas mães. Em que consiste a igualdade de direitos posta por 

Stockler?11 Simplesmente ter acesso a um pouco de instrução por mais 

                                           

10 “Se por desgraça prevalecer contra a razão, a preocupação, ou o receio mal fundado de que a exposição 
dos princípios da educação physica das crianças, possa antecipar nas meninas conhecimentos, que 
convem retardar-lhes quanto for possível; poderá omitir-se esta parte da sua instrucção nas escolas, 
reservando-a par o tempo, que se julgar mais oportuno. Haja ao meios livros elementares bem escriptos 
sobre esta matéria: distribuam-se aos parochos; e sejam estes obrigados a dar um exemplar a cada 
Noiva, que na sua Freguesia se receber; ficando a seu cargo indagar se ella procura instruir-se nesta 
parte dos seus deveres” 

11
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diferenciada que seja e que resulte na construção de oportunidades distintas 

para meninos e meninas pode ser considerado como uma forma de ter direitos 

iguais? Se a igualdade se resumir a ter ou não acesso, ao menos até o 

segundo ano eles podem ser considerados formalmente iguais sim, a partir daí 

os ensinamentos tomam rumos diferentes, mas aí a igualdade já se efetivou ao 

menos na retórica. Por isso, torna-se mais instigante não jogar com os opostos 

igualdade/desigualdade12, mas sim ver como são construídas e legitimadas 

diferenças e como essas transbordam do plano formal, através dos discursos e 

atos performativos que fazem acontecer o que enunciam, em práticas sociais 

consideradas de homem e práticas consideradas de mulheres. Nessa 

perspectiva o complemento da frase, como popularmente se diz, é um prato 

cheio.

Nela a educação da mulher, que nunca é demais lembrar entra na 

escola ainda menina, tem um fim bem específico:desempenhar de forma 

‘digna’ a função de ‘mães de famílias’, tratar da economia doméstica. O lugar 

em que a mulher poderia circular está também definido: a ‘ordem interior’, o 

espaço privado do lar. Já a orientação dos estudos dos meninos se faz para as 

funções exercidas, em grande parte, no espaço público. Duas representações 

com um grande ‘poder de representatividade’ estão presentes nesse trecho. 

Meninas são educadas para serem mães e mulheres são formadas para 

compreender e agir nos espaços privados. Em uma está presente, como diz 

Célia Amorós (1994), um invariante estrutural articulando sociedades e 

                                           

12 Para uma interessante discussão dessa oposição igualdade/desigualdade ver Joan Scott (1999a) 
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autolegitimando as hierarquizações dos espaços, uns associados aos homens 

e outros associados às mulheres. Na outra, reverberações da fusão 

essencializada que toma forma na figura indivisível da mulher-mãe. Juntas as 

duas representações se complementam e uma justifica e mostra a relevância 

da outra.

Mas a forma como Stockler cria essa justificativa circular é bem 

interessante. A educação que proporciona a felicidade individual da mulher 

desliza para o exterior e coloca na mulher a responsabilidade pela felicidade 

pública ao relacioná-la indiretamente a essa por ser a responsável pela 

garantia e pelos cuidados com a estrutura familiar que, por sua vez, se reflete 

no público. Porém, esse recurso retórico13 desconsidera que há uma assimetria 

e uma atribuição diferenciada de valores entre o público (mais valorizado 

socialmente e associado ao homem) e o privado (menos valorizado e 

associado à mulher), como argumentou Célia Amorós (1994). Ou, nas palavras 

de Michelle Perrot (1998), “para os homens, o público e o político, seu 

santuário. Para as mulheres, o privado e seu coração, a casa” (p. 10). Porém, 

mesmo considerando essas representações as relações, público versus

privado, também devem ser matizadas elas não são simétricas nem mesmo 

complementares são hierarquizadas e centradas na figura paterna, no reino do 

privado associado à mulher até aí os pais são conhecidos como os ‘chefes de 

                                           

13 Stockler não foi o primeiro, muito menos o último a usar jogos de linguagem e recursos retóricos para 
colocar, ou melhor, construir socialmente um lugar para a mulher na sociedade. A todo o momento os 
deputados fazem isto. Em um artigo de Diana Gonçalves Vidal e Maria Pinto de Carvalho (2001) as 
autoras fazem referência, ao comentarem sobre a polêmica em torno do voto feminino, ocorrida na 
Segunda Conferencia Nacional de Educação, 1928, relatam o “uso do arificio retórico para negar as 
mulheres a vida política”(p. 214)  
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família’. Recordo as chamadas para as reuniões de escola, quando eu 

freqüentava as aulas no ensino de primeiro grau em uma escola pública de São 

João del Rei-MG, por volta de 1960, chegavam os bilhetes das reuniões de 

pais e mestres endereçadas a meu pai, mas que tinham como destino minha 

mãe, ou mesmo as reuniões de meus filhos que são convocadas da mesma 

forma ainda hoje. E essa prática nos remete aos anúncios de pais ou de 

professores que sempre eram dirigidos aos ‘Pais’ e publicados no Diario de 

Pernambuco, em 1829. As representações evocadas nas reminiscências 

contrastam com a lógica de Stockler, ou apenas sugerem que por traz da 

‘ordem interior’ mesmo a mulher sendo responsabilizada ‘por grande parte da 

publica felicidade’, a palavra final é provavelmente, com raras exceções, a do 

pai, se à mulher são atribuídas essas funções o reconhecimento externo 

continua sendo dos homens, pois a eles é que são endereçadas as solicitações 

que vem do espaço público até mesmo quando esse espaço é a escola.  

Se para o ‘digno desempenho das funções de Mãis de familias’ faz-se 

necessário educar as meninas, está aí suponho o porquê de conceder ensino 

público para as mulheres e está aí também uma das representações 

constituintes e performativas que contribuem para manter a mulher no espaço 

privado. Tudo o que há de especifico na educação das meninas diz respeito a 

se formar uma boa mãe de família. Ao orientar para tal fim a instrução da 

mulher nega a ela acesso à vida publica e também a possibilidade de adquirir 

outros conhecimentos. Se era responsável pela economia doméstica deverá 

também conhecer medicina doméstica, mas só para as ‘pequenas moléstias’ e 

os ‘remédios que não são de difícil execução’, questões mais complexas 
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devem ser desempenhadas por homens, profissionais. Mais uma vez, nas 

cartas de Lino Coutinho, a educação de Cora deve seguir princípios 

semelhantes até próximo aos dez anos de idade adquirir conhecimentos 

formais, depois aprender as coisas do lar, do outro. E assim a educação de 

meninos e meninas se faz igual, na retórica formal, e diferente nas restrições e 

complementos. Às meninas, nada mais que o elementar. E, se tem razão o Sr. 

Ferreira França (1827), nos debates sobre se as pedagogias deveriam chamar 

primeiras letras, ao se referir a uma das versões do projeto de Stockler afirma 

que este “projecto é para ler, escrever e mais nada, talvez com alguma cousa 

mais, assim como o papagaio aprende a fallar; o primeiro gráo consiste em 

aperfeiçoar aquella instrucção de que são capazes todos os animaes” (Sessão 

de 10 de julho); é necessário dizer mais alguma coisa?

Se deixo o silencio falar por mim, parece ser essa também a estratégia 

dos que lidavam com a educação no período, mas obviamente nossos motivos 

são distintos. Não consigo nas minhas investigações ter conhecimento algum 

de plano, proposta ou fato que sugira haver entre os governantes uma 

preocupação com a educação de homens e, principalmente, de mulheres, entre 

o momento do plano apresentado em 1816 e o período que vai até 1822. 

Temos apenas silêncio. Provavelmente a educação formal se acomodava entre 

aqueles para quem o acesso já era consentido. Para os outros, libertos e 

escravos e as mulheres a demora na concessão do pão. Se me lembro bem foi 

o próprio Sr Ferreira França que em 9 de julho de 1826 dizia ser o ensino tão 

imprescindível para o crescimento dos meninos como o pão e, por isso, não 
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poderia esperar. Mas se os meninos já tinham acesso... Para uns continuou 

podendo, para outros e outras não.

Somente em 1823, durante a Assembléia Constituinte, é que se retoma 

o debate, diga-se de passagem, de maneira bem tímida, sobre a necessidade 

de um plano de educação para a mocidade brazileira.14 A comissão de 

instrução parece estar tão perdida no assunto de educação que chega a propor 

um prêmio para “aquelle cidadão, que até o fim do corrente anno apresentar à 

assembléia o melhor tratado de educação physica, moral e intelectual para a 

mocidade brazileira” (Anais, sessão de 04 de junho de 1823). Em julho, é 

apresentado pela comissão de instrução pública um parecer na câmara sobre 

um método para estudos dos menores para que “possa servir de guia dos 

actuaes professores e de estimulo aos homens de letra para a composição de 

compendios elementares, enquanto se não dá uma adequada fórma á 

instrucção publica” (Anais, sessão do dia 07 de julho de 1823). 

O deputado Sr. Carneiro, em uma outra sessão, discorda de se ter um 

tratado de educação enquanto todo o trabalho da constituinte não tiver sido 

finalizado, pois “um tratado de educação para a mocidade brazileira só pode 

ser perfeito depois de acabada a constituição e estabelecidos os princípios da 

moral publica e liberdade política da nação; nos devemos tratar de fazer educar 

cidadãos verdadeiramente livres e capazes de sustentar o systema 

                                           

14 Os trabalhos na constituinte de 1823, que se iniciaram em 17 de abril, durante toda a 
constituinte se dedicaram a discutir sobre a instrução em apenas cinco de suas sessões até a 
sua dissolução em novembro no mesmo ano. É bom lembrar que os deputados se reuniam 
todos os dias (Anais do Parlamento, 1823). 



       185

O consentido e o negado: o quê? Porquê?

Saberes consentidos 
Conhecimentos negados 

representativo que esta proclamado” (31 de julho de 1823). Ou seja, antes 

temos que saber o que se quer, o que se pensa e como se definem a “moral 

publica” e “liberdade política”; só com essas questões resolvidas, a educação, 

como instrumento regulador da ordem, pode ser pensada, como deixa entrever 

a fala do deputado.

Mas a intervenção tão aguardada por mim chega nas palavras do 

deputado Sr. Maciel (1823). Finalmente, a existência da mulher, depois de 

Stockler, é novamente lembrada. Pelo que se segue nos dizeres do deputado, 

nas entrelinhas, fica explícito que um projeto de educação está sendo 

elaborado pela comissão de instrução ou foi proposto por algum candidato ao 

concurso.

“estou convencido de que nem o autor do projecto nem esta assembléia 

quiseram excluir as mulheres do beneficio da educação pública, e nem 

julgo necessário demonstrar quantos e quãos graves inconvenientes se 

seguirão, de privar uma tão grande e tão interessante porção do gênero 

humano, destinada pela natureza e pela sociedade a tão importantes 

funções, sem a educação conveniente; mas é preciso declara-lo, porque 

um autor poderia muito bem parar na educação dos homens somente, 

para forma-los bons cidadãos. (...)  .)Verdade é que muitas das regras 

gerais para a educação dos homens têm aplicação ás mulheres, mas é 

incontestável que a differença física de sua organização e a differença 

dos destinos delas assim naturais como sociais, exigem 

imperiosamente mudanças essenciais no plano de educação que a ellas 

se destinar” (Sessão em 11 de agosto de 1823). 

Em meio a um outro assunto, o Sr. Maciel começa a se referir a um 

suposto projeto, que não tive acesso, sobre a educação e, de uma forma 

escamoteada, diz estar convencido de que não quiseram excluir a mulher. Mas 
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o que fica subentendido é que, provavelmente, ela foi sim excluída. E se foi 

excluída, os argumentos do deputado para justificar a importância da educação 

para as meninas vão sendo construídos por contrastes e conflitos e passam a 

constituir representações que usam de diferenças físicas para marcar e 

construir oportunidades diferentes para meninos e meninas no plano social. Em 

meio à fala acima, o deputado propõe, obtendo apoio e aprovação, “juntar as 

palavras mocidade brasileira – de um e outro sexo” (Anais, Sessão em 11 de 

agosto de 1823); ao que parece, as meninas seriam incluídas no projeto e 

estariam próximas de conseguir ingressar em escolas públicas.

Retomando a fala do deputado, que inconvenientes poderiam ser 

esses? Ao fundo, em todo o trecho, perpassa a dicotomia natural versus social. 

Mas para o Sr. Maciel, essas ordens parece caminharem juntas no destino das 

meninas, naturalmente, mas fazem falta para exercerem “tão importantes 

funções”, provavelmente, serem mães. Aqui, a “educação conveniente” parece 

ser fornecer a elas conhecimentos para formarem-se mães, e quase o autor 

anônimo, para mim, parou na educação dos meninos para formarem-se, e aqui 

repito propositalmente e ainda reforço com a ressalva o formarem-se “bons 

cidadãos”. Implícito nesse direcionamento estão as fortes representações que 

traçam fronteiras entre lugares de homens e lugares de mulheres. Desde a 

polis grega que a noção de cidadania está associada ao espaço público, à 

ágora, e às mulheres não, além de estarem fora do círculo dos cidadãos, são 

consideradas corpos dóceis e funcionalmente reprodutivos, mães por natureza 

e destinadas a zelar pelo privado.
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O destino da mulher se bifurca nos caminhos traçados pela natureza e 

pela sociedade, e, como que num curto-circuito, a sociedade, apesar de ser 

substantivo feminino, pode, no caso, ser substituída pelo equivalente masculino 

homens; ela traça o caminho natural rumo à condição de mãe para as 

mulheres. Aqui, aproveitando o duplo sentido da expressão, faz o que é 

conveniente; pensar em educar a mulher para o lar. As diferenças físicas e os 

significados socialmente construídos para elas são negociados tendo em vista 

a “conveniência” da situação; suspeito que essas sejam as vantagens que a 

educação das mulheres naturalmente forneceriam aos homens; mas aí, 

incomodamente, a questão se desloca para o destino natural da mulher, 

essencializado, porém construído socialmente pelos homens e para os 

homens. Mas a possibilidade de inclusão, diria Cândido, o otimista de Voltaire, 

já é alguma coisa para quem não tem nada. 

A assembléia é dissolvida em decreto no dia 12 de novembro de 1823 e 

a possibilidade de instrução pública para as meninas parece que segue o 

mesmo destino. Há um vazio nesses anos. Em nenhum momento é feita 

menção à educação das meninas. Das poucas medidas implantadas na 

província de Pernambuco no período de que obtive registros, ressalto uma 

decisão do governo de criar, como é criada, em 18 de julho de 1825, uma 

Escola do Ensino Mutuo e, no mesmo ano, em outubro, a aprovação da 

proposta que faz o presidente da Província de Pernambuco de reunir as 

diversas aulas da capital em um Liceu. “Naturalmente”, duas possibilidades de 

educação destinadas aos meninos (Colleção de leis, 1825).  
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Depois da ausência e do esquecimento das meninas, no ano seguinte, 

1826, são concentrados vários projetos e debates sobre a educação. Porém, é 

bom relativizar esse “vários”, pois o tema educação e, particularmente a 

educação das meninas, é muito pouco mencionado nas sessões da Câmara. O 

que acontece nesse ano é a concentração de debates em alguns dias, o que 

contrasta com o longo silêncio e, nos mais desconfiados, pode estimular 

suspeitas e conjecturas. Será que algumas decisões foram tomadas a toque de 

caixa? O que será que despertou esse ímpeto de benevolência dos homens 

para com as mulheres? Sobre o toque de caixa, suponho que apresentar um 

plano em 31 de maio, dez dias depois de ser discutida a demora na elaboração 

de um plano geral, de serem feitas referências sobre a necessidade de se 

acelerar os trabalhos da comissão e, já dias após , apresentar um Projecto de 

Lei sobre a Instrucção Publica do Império do Brazil, copiando um plano já 

existente, sem discussões registradas nos Annaes do Parlamento, traz, creio 

eu, mais do que indícios de este ter sido feito às pressas. Agora, sobre o 

ímpeto dos deputados... Vejamos antes o que se passou, talvez poderemos 

construir daí algumas inferências.  

O primeiro projeto discutido que retorna ao tema do ensino de primeiras 

letras para meninas, em 1826, é aquele já comentado anteriormente, 

apresentado pelo Sr. Coutinho para se ensinar a ler as meninas nos conventos 

de freiras. O conteúdo que é reservado para a menina é também dividido como 

o de Stockler, em três classes: na “1ª será de ler, escrever, contar, e doutrina 

christã; a 2ª de cozer singelo; e a 3ª de bordar, e outras curiosidades” (Sessão 

de maio de 1826). Na verdade, bem mais simples que o de Stockler e bem 
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menos sofisticado do que o próprio projeto que Lino Coutinho propõe nas 

cartas para a educação de sua filha Cora.15 Para sua filha Cora, seu 

aprendizado, no espaço privado e para o espaço privado, tem muito mais 

detalhes e outros desejos permitidos para o próximo e impensáveis para quem 

está mais distante de seu contato pessoal como, por exemplo, o “grande povo” 

do Imperador. Afora as distâncias pessoais e sociais, nele entram dois afazeres 

que são construídos socialmente, inclusive através da educação, como coisas 

tipicamente de mulher “cozer singelo” e “bordar”, ambos conhecimentos 

permitidos e que contribuem para posicionar e distinguir o que é socialmente 

reconhecido como sendo de homem ou de mulher. 

Lino Coutinho (1849) chega a propor para a educação de Cora: apurar 

melhor a sua ortografia para que seja “aquella que tenha o cunho dos litteratos 

da nação” (p. 53)...“Ensinai-lhe também a grammatica da língua portugueza, 

afim de que ella falle com perfeição...” (p. 54) que busque Cora “a leitura dos 

clássicos em prosa ou verso, (...) que são os que enriquecem e apuram as 

differentes línguas” (p. 54); que “estude piano” (p. 58); que estude “a língua 

franceza se achará habilitada e prompta pra ler tudo de melhor nas artes e 

sciencias se tem escripto; porque hoje a língua franceza se tem feito universal” 

(p. 58); que aprenda algo sobre “os trez reinos da natureza, afim de que com o 

                                           

15 Em tempo, é bom dizer que Lino Coutinho deve ter escrito as cartas para sua filha Cora entre 
aproximadamente 1818 a 1830. Sua filha Cora havia nascido nesta data, 1818, e Lino Coutinho faleceu 
em 1836 (Zahidé Muzart, 2000). As cartas, primeiro, foram dirigidas “à senhora encarregada de tão 
importante missão” (p. XIII). No momento em que Cora chega à juventude, “principia o auctor a 
corresponder-se directamente com sua filha (...) enriquecida de conselhos, reflexões, e preceitos não 
menos sabios e uteis sobre os deveres de esposa e de mãi”(João Gualberto de Passos, 1849, p. XIV-
XV). 
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mesmo exercício de traduzir vá logo adquirindo algumas idéas sobre os 

animaes, vegetaes, e mineraes”  (p. 60).

Ficam bem claros o projeto diferenciado de educação de Lino nas cartas 

para Cora e aquele que propôs para o estudo das meninas nos conventos. 

Apesar de Lino dizer que se deviam vulgarizar essas cartas o quanto possível, 

contraditoriamente propõe um projeto bem minguado para as mulheres que 

iriam estudar gratuitamente. O que esse pai deseja de educação para sua filha 

aponta para a diferença de tratamento dado à educação das meninas 

abastadas, mas também ele indica que a oportunidade de uma educação, 

mesmo que reduzida em poucos anos, mas de qualidade, poderia vir a ser um 

provocador de mudanças de comportamentos nas mulheres. Afinal, ter acesso 

a diversas línguas (a partir da língua francesa, tida com universal) poderia 

desencadear mais à frente atitudes e mudanças de valores por contato com 

outras realidades que a leitura proporciona. Um dos livros mais divulgados hoje 

e escritos por mulheres, o de Nísia Floresta, Direitos das mulheres, Injustiça 

dos homens, publicado praticamente no período por mim pesquisado, é uma 

tradução, por mais que adaptada e livre, de uma autora estrangeira. É sempre 

bom lembrar do número significativo de escritoras nesse início de século, 

reivindicando seus direitos e fazendo ouvirem suas vozes.16

                                           

16 Haja visto o número bem grande de mulheres que escreveram sobre os mais diversos assuntos, 
reivindicando a igualdade de direitos em relação à educação e no direito de exercerem funções tidas até 
então como masculinas, citadas e reproduzidas no livro Escritoras Brasileiras do Século XIX,
organizado por Zahidé L. Muzart (2000). Como exemplos, a própria mãe de Cora, Ildefonsa Laura 
César, que trata do tema da liberdade em suas poesias, e Nísia Floresta, que discute os direitos das 
mulheres; ambas citadas no livro mencionado. 
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Entretanto, poder-se-ia ter uma falsa impressão de que então o Sr. Lino 

Coutinho (1849) estaria propondo, mesmo que para poucas mulheres, uma 

educação que as colocaria na mesma situação de igualdade, consentindo para 

elas o que era permitido aos homens. Não foi bem assim. Nos seus conselhos 

e indicações para a educação de Cora, ele define bem os limites desse 

conhecimento: em relação ao ensino de ciências, “uma leve tinctura de 

instrucção lhe é suficiente... para uma mulher que não tem de figurar no mundo 

como um naturalista” (p. 60); na não necessidade de conhecimento da “língua 

inglesa, posto que menos precisa para quem não pretende ser um sábio” (p. 

58); ou na impossibilidade de aprender instrumentos de sopro, que “não são 

próprios do sexo feminino” (p. 58); e aprender a escrever é importante “porque 

tendo de escrever para os outros, e para os outros” (p. 53). 

Porém, em relação àquilo que se

“cuida da espécie humana, porque a esse respeito tudo que se estuda 

ainda é pouco, leia, pois, a vossa filha uma e muitas vezes história 

natural do homem e da mulher por Virey (...) Ella ahi verá o nascimento 

do homem, seu crescimento, stáse, e velhice, e por fim a sua morte: 

lerá a história de seus diversos temperamentos, inclinações, e 

vontades, ou paixões dominantes, e por fim encontrará o lado da 

história do homem aquell’outra da mulher com suas differenças 

physicas e mores, e que fazem a essencia de um e outro sexo” (p. 60-

61).

Para o que deve Cora aprender, Lino Coutinho diz ser também preciso 

“que ella aprenda alguns d’aquelles officios que mais próprios são das 

mulheres... Aprenda portanto Cora a bem manejar uma agulha, a fazer bailar 

um fuso, a conduzir um ferro de engomar, e a fazer sua cozinha... (p. 93-94). O 
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editor do livro motivado por esse discurso traz em nota uma citação do poeta 

Garrett, dizendo: “Nascesse ella no paço ou na choupana, a agulha é o 

emprego natural da mulher; não há prendas nela estudos que d’elle a 

dispensem ou o substituam” (p. 94). 

Se como disse anteriormente, Lino Coutinho diferenciava claramente o 

que propunha para Cora do que pleiteava em seu projeto para a instrução 

pública gratuita, mesmo assim tendo Cora uma formação bem mais completa, 

erudita e cuidadosa, toda essa educação se voltava para formar Cora para 

formar o Outro, no âmbito do espaço privado. No limite, Cora se forma para 

formar o outro. Todo esse conjunto de falas, expostas no parágrafo anterior,) 

de Lino Coutinho e do seu editor, expostas no parágrafo anterior, por si só, diz 

o lugar social ocupado e destinado na época para a mulher e também à que 

veio a educação para ela consentida: cuidar do outro, escrever para o outro e 

compreender que sua “essência é naturalmente” diferente da do homem, 

portanto, seus direitos “naturalmente” deverão ser diferentes. O único detalhe, 

bem evidente no texto, é ser esse “naturalmente” uma construção social, por 

meio de representações e práticas desenvolvidas por homens que vão 

constituindo aquilo que é permitido e negado às mulheres. E  um aspecto bem 

interessante é que a educação direciona Cora a compreender que ela é 

realmente diferente, ou seja, as representações contribuem, lembrando das 

colocações de Stuart Hall que pontuei no memorial, para fazer com que Cora 

se represente a si própria e às mulheres como diferentes; mas o importante é 

que essa diferença é formulada sob a ótica do homem, da necessidade do 

homem, não por reivindicações das mulheres. 
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Mas seguindo os passos dos debates na Câmara, no final do mês de 

maio, o segundo debate traz de novo à cena o projeto de Stockler. Como já foi 

dito anteriormente em nota, ele é apresentado pelo deputado pernambucano Sr 

Domingos Malaquias17, ficando decidido que “voltasse o parecer à comissão, 

para redigir um Projecto de Lei sobre a matéria do plano offerecido” (Sessão 

em 31 de maio de 1826). Passados dez dias, outro deputado pernambucano, o 

Sr. Antonio Francisco de Paula Hollanda Cavalcanti de Albuquerque, apresenta 

um projeto de lei no qual consta: “Art 6º As meninas serão igualmente 

admitidas com os meninos nas escolas de primeiro grau; a sua instrução será a 

mesma e simultânea” (Sessão em 10 de junho de 1826). Um espanto. O 

representante de Pernambuco propõe o mesmo ensino para meninos e 

meninas nos três anos, diferentemente do plano de Stockler que está sendo 

apreciado pela Comissão de Instrução para virar lei. Um lapso dos deputados? 

Propor um ensino igual e... Nada. Não há registro de nenhum debate sobre 

esse projeto, uma proposta que, para além daquele momento, daquele registro, 

parece não existir. Apenas trabalho do tempo, silêncio, esquecimento. Não. Por 

incrível que pareça, um outro lapso, ela retorna. 

Mas, enfim, o plano de Stockler, que foi apresentado pelo deputado 

pernambucano à comissão de instrução e que no juízo da Câmara não servia, 

virou Projecto de Lei sobre a Instrucção Pública do Império do Brazil 

                                           

17 Domingos Malaquias de Aguiar Pires Ferreira; depois, Barão de Cimbres. 
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apresentado numa quarta Sessão em 16 de junho.18 Ele é quase na íntegra um 

plágio da proposta de Stokler,19 mas, em relação à educação feminina, 

representa um avanço para a época. No projeto de lei, faz valer o que foi 

especificado no projeto do deputado pernambucano, mantendo o art. 6º 

exatamente como foi proposto. O que será que aconteceu? O que será que iria 

acontecer?

Tantas intenções concentradas,20 embora pudesse parecer que iriam se 

desdobrar em um conjunto de ações efetivas e promissoras, resolvidas num 

breve espaço de tempo, o que se vê é o contrário, a questão da educação 

feminina e as suas (in)decisões se arrastarem por mais um ano. Longo ano, 

quase sem fim.

Em junho de 1827, o Sr. Cunha Barbosa, como relator da Comissão de 

instrução pública apresentou o Projecto de Lei sobre as escolas de “1º gráo”. 

Nesta versão, dois artigos dizem respeito à educação que será destinada aos 

meninos e às meninas: 

“Art. 6º Os professores ensinarão a ler, escrever, contar, grammatica da 

língua nacional, principios de doutrina religiosa e de moral, 

proporcionados à comprehensão de meninos.  

                                           

18 Parte do projeto, que diz respeito às escolas de primeiro grau, se encontra em anexo no final desta 
dissertação.  

19 Só não o é completamente plagiado no artigo que diz respeito à instrução feminina e por incorporar ao 
texto a indicação do ensino mútuo nas escolas e  o método de Lancastre. 

20 Há, ainda, um último debate nesse ano que versa novamente sobre a instrução feminina, agora nos 
recolhimentos. Não retomarei esse debate, mesmo porque ele já foi comentado quando discuti os 
lugares da educação. 
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Art 7º Serão nomeadas mestras de meninas, e admittidas a exame, na 

forma do art 3º para as cidades e villas mais populosas, em que o 

presidente em conselho julgar necessário este estabelecimento, 

aquellas senhoras, que por sua honestidade, prudência e 

conhecimentos se mostrarem dignas de um tal ensino comprehendendo 

também o de cozer e bordar (Sessão de 09 de junho de 1827). 

Aqui, fica evidente o retrocesso em relação ao projeto de lei para a 

instrução pública, apresentado em 1826, e ao plano de Sotckler, que não 

incluía os afazeres: cozer e bordar. Há o cozer e o bordar no projeto 

apresentado por Lino Coutinho para os conventos e também no proposto pelas 

comissões eclesiásticas para os recolhimentos. Conventos, recolhimentos e 

casa, lugares de mulher. Cozer e bordar, funções de mulher. Talvez querendo 

dar um significado mais qualificado a essa função, o deputado Ferreira França 

propõe uma emenda na lei de outubro de 1827 que, no fim do artigo, “em lugar 

de - coser e bordar – diga-se das artes que servem à economia domestica” 

(Anais, sessão de 1827).

Mais uma vez é utilizado o recurso retórico de valorizar o considerado 

inferior invertendo e embaralhando os significados para convencer e justificar a 

importância “para eles” de elas  permanecerem ou se formarem para as artes 

da economia doméstica. São artes que no fundo parecem não interessar para 

formar o cidadão homem, como fica explicito na fala de Lino Coutinho (1849),  

“visto que o homem por sua educação, e mesmo talvez por sua indole não é 

próprio para os trabalhos domésticos” (p. 161). Aqui, o “talvez” de Lino 

Coutinho põe em suas próprias palavras a possibilidade, não a certeza de ser 

pela índole, ou seja, de ser por traços inerentes e próprios do caráter masculino 
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que, diga-se de passagem, é social e culturalmente construído também, mas 

principalmente por sua educação, que o menino não apresenta inclinações 

para as artes domésticas. Pensando sob a ótica das relações de gênero, são 

as representações que constituem o que se pensa como finalidade da 

educação para ambos os sexos que no fundo fazem com que para o menino 

não seja considerado próprio o trabalho doméstico e, ao contrário, para a 

menina ele seja indicado. A essencialização das diferenças sexuais, no caso a 

índole do homem, converte-se pela educação em diferenças no 

posicionamento de homens e mulheres na sociedade da época. 

A sessão que comentarei agora é o último debate registrado nos anais 

da Câmara antes da promulgação da Lei de outubro de 1827, fechando 

questões pendentes sobre o projeto que está prestes a virar lei. Os deputados 

centram suas discussões na personagem mulher e apontam representações e 

significados relacionados em grande parte com os por ques dos 

consentimentos e negações, enfim, quais motivos os levam a permitir a 

educação feminina. Todas as falas que se seguem, sem outras indicações 

referenciais, ocorreram em 11 de julho de 1827, e o motivo inicial dos debates 

é sobre as diferenças na implantação de escolas para meninos e meninas e 

sobre a necessidade ou não de as mulheres necessitarem de exame público 

nos concursos para “professor” de primeiro grau. 

Mesmo não sendo meu objetivo discutir a feminização do magistério, 

cabe aqui apresentar os argumentos dos deputados sobre o tema, pois são 

constituídos por interessantes representações sobre a mulher, que nos 

permitem cruzar com os por ques de seu acesso à instrução formal. 
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Preocupado com com o fato de as mulheres que pretendem ser professoras 

terem que prestar exame público, o deputado Sr. Diogo Feijó (1827) requer a 

isenção delas de “um ato publico para o qual é necessário muito desembaraço” 

porque “Parece que o sexo feminino, segundo a pratica que temos, tem mais 

pejo”. Esses argumentos constroem imagens sobre a mulher que justificam a 

necessidade de conservá-las na esfera privada. O que parece ser um cuidado 

para que elas não sejam ridicularizadas durante o exame, ao serem expostas 

ao público, acaba por alimentar o mito da mulher frágil, tímida, inexperiente, 

portanto, sem nenhuma capacidade de lidar, de expressar-se em público.

Lino Coutinho, não concordando com a emenda, questiona-a afirmando 

que “Não têm ellas vergonha de se apresentarem no teatro, e são de ter 

vergonha de se apresentar perante o tribunal para o seu exame?” Aliás, na 

província de Pernambuco, mulheres, reforçando o que diz Lino Coutinho, 

fazem teatro e protagonizam óperas sem nenhum embaraço, como indicam os 

anúncios do Diário de Pernambuco de 1829.21 Dizer isso significa não querer 

permitir que a mulher ocupe espaços públicos, espaços de participação, de 

reconhecimento e de poder para os homens. Formar as mulheres para 

ocuparem tais espaços não faz parte da expressão “conveniente da instrução” 

                                           

21 Reproduzo a seguir um anúncio do Diário de Pernambuco: “Grande espetáculo, Italiano e Nacional. No 
dia 15 do corrente se exporá ao respeitável publico o seguinte divertimento em benefício de Eleonor 
Bigatti Tubini, grande overtura da Opera Semiramis com todo o instrumental que pede o autor; finda 
esta a beneficiada cantará huma nova ária da Ópera do Mestre passini – Henrique 5º - Seguir-se-a o 
espetáculo com uma nova Peça ainda não representada pela primeira vez neste Theatro que se intitula - 
A Vestal – nesta grande peça vai reprezentar pela primeira vez Madama madalena Tubino. No fim do 
1º acto da Comedia se cantará o Dueto Graciozo da Opera italiana em Argel – compozição do grande 
Mestre Rossini; no fim do 2º acto Madame Eleonor cantará huma grande ária do memo autor da Opera. 
A Beneficiada adverte ao respeitável publico que os preços dos camarotes são os costumados, querendo 
podem dirigir-se na rua do Queimado no 76, casa da Beneficiada” (Diário de Pernambuco – n. 2  n. 268 
– 12 de dezembro – anno de 1829) 
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que recorrentemente é encontrada nas falas dos deputados. Assim, não é 

prudente abrir espaços para a participação das mulheres, mesmo que seja na 

prestação de um concurso público, para um cargo público, em público. A 

mulher situa-se, usando uma expressão de Homi Bhabha, num “entre-lugar”, 

um espaço intermediário entre o público e o doméstico, pois ela se forma para 

educar o homem público, concorre a cargos públicos com restrições, mas 

realiza tudo isso nesse terceiro espaço, que não é nem público nem privado.

Mas reconhecer as mulheres além desse entre-lugar seria quebrar 

muitos valores, construir novos significados para práticas nem tão novas assim, 

re-significar o sentido pejorativo dado às mulheres públicas e, paralelamente, 

abrir espaços de participação para as mulheres, o que não é “conveniente”. 

Lugar esse que, diga-se de passagem, no entender do deputado Feijó não era 

realmente próprio para a mulher, por isso é que não era tão necessário investir 

na instrução das meninas; afinal, “a educação das meninas não se faz tão 

necessária, nem as mulheres impõem tanto como os homens, na sociedade”.

Sobre a educação das meninas não ser tão necessária quanto a dos 

homens, contra-argumenta, de maneira sarcástica, o Sr. Baptista Pereira, 

dizendo: “Qual é a instrução que se propõe neste projeto? É lêr e escrever: e 

será isto só suficiente para os cargos públicos da sociedade”. É evidente que 

não. O ensino que querem proporcionar os deputados não é suficiente para 

colocar a mulher em condição de exercer os tais cargos públicos. (Rogério, 

corrigir a partir daqui) Pelos indícios, os deputados provavelmente sabiam 

muito bem que requisitos eram ou não necessários para se exercer cargos 

públicos. Tanto tinham consciência que o Sr. Xavier de Carvalho, ao defender 
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que na realização de exames para mestras das mulheres deveriam ser menos 

exigentes do que para com os homens, argumenta que “nós não temos na 

sociedade senhoras tão instruídas que estejam ao alcance dos meios para se 

apresentarem a um exame publico”. Se percebiam o que era necessário e, 

mesmo assim, propunham uma educação insuficiente, o faziam com outras 

intenções.

As intenções de se oportunizar à mulher o acesso à instrução formal 

mínima, não considerando sua participação no espaço público e retirando dela 

a possibilidade de acessar outros conhecimentos que os homens podem, as 

colocam socialmente em condições bem diferenciadas. O que parece não 

preocupar Lino Coutinho (1849), pois, para ele, está muito claro que o projeto 

de educação que é oferecido para as mulheres cumpre a função de as manter 

no espaço do lar, local que diz, nas cartas a Cora, ser ela a “natural 

governante” (p. 161). Para ela, a educação é necessária, mas restrita, pois ela 

“precisa desta instrução primaria para figurar dentro de sua casa” e não para 

“figurar na sociedade” (Anais, 1827). Afinal, 

“as mulheres são as que dão a primeira instrucção a suas filhas; e como 

é que uma mulher, que não sabe ler, pode desempenhar este oficio? 

Como pode cuidar mesmo da economia de sua casa? Como poderá lêr 

os pequenos livros de instrucção para ensinar aos seus filhos? Demais 

ellas são as que fazem os homens bons ou máos. Se passarmos os 

olhos por toda as historias veremos que ellas têm sido a origem assim 

de grandes desordens como de grandes bens, que os homens moldam 

a sua conduta aos sentimentos dellas... logo é de summa importância 

cuidar-se de sua instrucção.” (Anais, de julho de 1827). 
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Estão postos aí os por ques que circularam de maneira velada e agora, 

no discurso de Lino Coutinho, de forma mais transparente sobre as razões de 

se permitir e negar o acesso da mulher à instrução. A mulher não irá ser 

educada para cumprir uma necessidade de conhecimento que ela mesmo 

deseja. A necessidade da educação da mulher é para suprir a necessidade do 

outro. Ela se educa para o outro, para educar os filhos, para educar o futuro 

cidadão. É sua responsabilidade tornar os “homens bons ou máos”. 

Estranhamente a responsabilidade pela felicidade pública a ela pertence, mas 

ela não pode pertencer ao mundo público. 

O consentido e o negado se firmam, agora, nos termos da lei de 15 de 

outubro de 1827. Se ela chega para institucionalizar e confirmar o acesso ao 

ensino formal, vem também para garantir legalmente as possibilidades 

diferenciadas para o acesso de meninas e meninos ao conhecimento 

formalmente transmitido e valorizado. É bem verdade que mais valorizados 

para uns do que para outras, visto que agrupar num mesmo espaço meninas 

negras e brancas, como vimos anteriormente na fala do diretor do Liceu em 

1838, desvaloriza esse espaço já desvalorizado, que é o da instrução pública 

para meninas. Os artigos que tratam do acesso para ambos os sexos deixo 

transcritos abaixo: 

“Art 6º Os Professores ensinarão a ler, escrever, as quatro operações 

de arithmetica, pratica dos quebrados, decimaes e proporções, as 

noções mais geraes de geometria pratica, a grammática da língua 

nacional, e os princípios de moral christã e da doutrina da religião 

catholica e apostólica romana, proporcionados a comprehensão dos 
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meninos, preferindo para as leituras a Constituição do Império e a 

História do Brasil. 

Art 12 As mestras além do declarado no Art 6º, com exclusão das 

noções de geometria e limitando a instrucção da arithmetica só as suas 

quatro operações; ensinarão também as prendas que servem a 

economia domestica, e serão nomeadas pelos Presidentes em 

Conselho, aquellas mulheres que sendo Brazileiras e de reconhecida 

honestidade, se mostrarem com mais conhecimentos nos exames feitos 

na forma do Art. 7º”. 

Voltamos ao início. O Plano de Stokler é retomado. A exclusão nos 

conteúdos para as meninas agora não mais como projeto, mas como lei, define 

a diferença de tratamento dado aos meninos e às meninas juridicamente. Para 

elas, somente ler e escrever, as quatro operações e as prendas com os ares 

refinados da “economia doméstica” propostos pelo deputado França. Os 

discursos performativos fazem valer o que enunciam, negam conhecimentos e 

direcionam a formação das mulheres para o espaço privado, para a tão 

necessária economia doméstica.  

Poderíamos considerar entretanto que houve, se podemos chamar 

assim, um pequeno avanço à época ao se permitir o acesso para as mulheres 

de parte do conhecimento formalizado pelos homens e para os homens. Um 

avanço também seria a legalização que possibilitava à mulher ser reconhecida 

formalmente como professora, uma pequena via cruzada entre o público e o 

privado. Mas quem ensinará as meninas? Serão as professoras, mulheres, que 

provavelmente também tiveram acesso apenas aos conhecimentos 

consentidos anteriormente pelos seus pais, não pelos representantes do 
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estado. Poucos conhecimentos, mas a dose certa para os poucos saberes que 

serão transmitidos às meninas. 

Entre 1828 e 1829, silêncio na câmara. Tempo de acomodação da lei. 

Na província de Pernambuco, como os dados que foram apresentados 

anteriormente mostram, pouca coisa mudou em relação ao acesso e muito 

pouco vai sendo alterado nos anos que se seguem.  

Em 1830, o Sr. Ferreira França, entrando na 1ª parte da ordem do dia, 

apresenta o seguinte projeto: “a assembléia geral legislativa resolve: O 

magistério de escolas publicas de primeiras letras, se dara com preferencia ás 

mulheres” (Anais, sessão de 18 de maio de 1830). Ninguém discute a emenda. 

Inicia-se a feminização no magistério e com ela todos os mitos, as exclusões, 

os silêncios, os descasos que acompanharam o acesso à instrução formal de 

meninas. Muda-se a ordem das questões. Possivelmente, recriadas, como na 

música, talvez por outros deputados e/ou pelos mesmos, na forma de 

variações sobre o mesmo tema. Mas essa é uma outra música, são outras as 

linhas melódicas e as partituras. 





PALAVRAS FINAIS 
OU QUANDO O QUE FINDA ABRE NOVAS POSSIBILIDADES 

“os discursos que ‘se dizem’ no correr dos dias e das trocas, e que 

passam com o ato mesmo que os pronunciou; e os discursos que estão 

na origem de certo número de atos novos de fala que os retomam, os 

transformam ou falam deles, ou seja, os discursos que indefinidamente, 

para além de sua formulação, são ditos, permanecem ditos e estão 

ainda por dizer ” (Michel Foucault, 1996, p. 22). 

Na epígrafe desta dissertação, cito uma frase de Koster, escrita em 

1816, “o problema não estava no sexo, mas no estado dos costumes” (p. 375). 

Mesmo sem saber, sem correr o risco de ser anacrônico, ele pondera partindo 

de um olhar próximo de alguém que faz etnografia ou história reconhecendo o 

gênero como “categoria de representação e análise” (Joan Scott, 1999b, p. 46). 

Mas quando ele fala, suas idéias não são reconhecidas como representações, 

seu olhar não traz indícios para a genealogia do gênero, nem o estado dos 

costumes se alterou tanto assim. Mas sua fala ecoa indefinidamente. 

Mulheres estão no espaço público, mas também cuidam das casas, dos 

filhos e dos maridos; algumas escolas ainda mandam bilhetes para os pais; 

outras mandam para pais, mães e responsáveis. Instituições comemoram o 8 

de março com flores e bombons; outras com manifestações, conferências... 

Porém, Koster provavelmente diria que o problema está ainda no estado dos 
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costumes. E diria isso não por fixidez da história ou por um surto de amnésia 

dos que tiveram o paciente paradoxal de Oliver Sacks (1995), que só se 

lembrava de fatos ocorridos antes de seu acidente; o de Koster foi morrer em 

1820; mas, por recorrer ao gênero como categoria de representação e análise 

inconscientemente, permanece atual.  

Paradoxais são também as cidadãs analisadas por Joan W. Scott (2002) 

e seus argumentos proferidos no final do século XVIII de que “não havia 

ligação nem lógica nem empírica entre o sexo do corpo e a aptidão pelo 

engajamento político, e que as diferenças de sexo não sinalizavam maior ou 

menor capacidade social, intelectual ou política” (p. 18). Como vimos, ao longo 

desta dissertação, não são essas representações que permeiam grande parte 

dos discursos proferidos pelos deputados, senadores e outros. Apesar de 

haver deputados que defendam, como o Sr. Baptista Pereira, que, “sem haver 

instrucção, não podem haver costumes, e sem bons costumes não pode haver 

virtude, por conseqüência tanto direito as despesas que faz a nação tem o sexo 

feminino como o sexo masculino ” (Anais, Sessão de 11 de julho de 1827); 

porém, o modo de agir e pensar dos responsáveis por estabelecerem os 

termos e as condições em que se daria o acesso da mulher à instrução, em 

sua grande maioria, deixou vestígios de não concordarem com esse 

argumento.

Ao longo desta dissertação, procurei, recorrendo a diferentes fontes, 

tentar compreender as representações constituintes dos discursos que 

concederam o acesso da mulher ao ensino formal ou que contextualizavam o 

período em que o acesso se deu. Tentei percorrer os lugares, ver quem foi ou 
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não excluído, que conhecimentos foram permitidos e quais os motivos para os 

tratamentos diferenciados no acesso à educação formal para homens e 

mulheres. Ao tentar compreender o contexto social e cultural da época, cruzei 

fontes diversas com livros contemporâneos, mesclando e contrapondo autores 

e anônimos no intuito de reconstruir um diálogo inexistente. Aí, reinterpretar as 

representações, como Michel de Certeau (2000), nos leva ao caminho “entre o 

que pode ser ‘compreendido’ e o que deve ser esquecido para obter a 

representação de uma inteligibilidade presente ” (p. 16).

Construir essa representação no presente traz uma série de 

questionamentos, de bifurcações, de escolhas, opções, seleções que se fazem 

e se desfazem na busca de reencontrar uma realidade passada, evocar uma 

memória não vivida, convertê-la em história. Uma história feita por quem não é 

de ofício historiadora, por quem aprende ao mesmo tempo que escreve e 

escreve ao mesmo tempo que se encanta e se encanta ao mesmo tempo que 

se espanta. Foram muitos os espantos nesta trajetória.

O espanto de ter que compartilhar pérolas com alguém que não 

compreende que os dizeres no tempo são públicos. De retornar sob diferentes 

pressões ao tempo que míngua e espreme o que poderia ser diferente, na 

forma, no gesto, nos registros. Todas as dificuldades possíveis que são postas 

ao se tentar estabelecer um diálogo inexistente entre alguém que morreu a 

duzentos anos e não teve tempo de conversar com quem fez a apresentação 

de seu livro póstumo, ser mediadora nesse triálogo em que me incluí em 

suspense no imaginário, estabelecer cruzamentos. Uma tarefa nada fácil. 
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Sinto por não ter encontrado vestígios de falas de mulheres que viveram 

o período; por, infelizmente, apenas ter sido apresentada a elas pelas 

representações de que os homens da época tinham delas. As falas das 

mulheres poderiam conter representações sobre os homens da época, 

momentos de resistência, conversas íntimas com seus diários, seus livros de 

anotações e rezas profanas.

Sinto também por não percorrer as páginas dos romances, dos folhetins, 

dos dramas que contribuem muito para traçar um quadro do imaginário 

feminino da época. Um quadro que, por mais imaginado que seja, seria um 

registro, uma outra possibilidade, uma outra brecha no tempo que abre espaço 

para percorrer obsessivamente uma outra história, uma história impossível 

porque quer abarcar de um só fôlego o que há de pausa e o que há de mais 

veloz...

Ao pontuar esses aspectos críticos que, ou não foram explorados, ou 

que poderiam ter sido desenvolvidos de outra forma, deixo essa tarefa para o 

tempo, para o que ainda virá, pois, tomando de assalto Ítalo Calvino (1998), 

faço minhas suas palavras: 

“Livro [dissertação] agora você chegou ao fim. Ultimamente, tenho 

escrito em ritmo acelerado. De uma linha para outra pulava entre as 

nações, os mares e os continentes. O que será esta fúria que se 

apossou de mim, esta impaciência? Dir-se-ia que estou a espera de 

alguma coisa...” (p. 131). 

Quem sabe uma nova reinterpretação, novas histórias, outras versões... 
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ANEXOS I 

Projecto sobre o modo de e organizar, e estabelecer a Instrucção Pública 

no Reino do Brazil1

Título I 

Divisão da instrução publica 

Artigo 1º 

A instrução publica do Império do Brazil será dividida em quatro gráos distinctos, a fim 

de que todos os habitantes das suas diversas provincias, ou Capitanias possam 

facilmente adquirir os conhecimentos precisos para o perfeito desempenho de seus 

deveres; para a inteira fruição de seus direitos; para o uso mais conveniente de seus 

talentos no exercício de seus officios, profissões ou empregos; e para a mais prudente 

administração de seus haveres, e propriedades. 

<<Art. 2º No primeiro gráo, se compreenderão aquelles conhecimentos que a todos 

são necessários, qualquer que seja o seu estado ou profissão.2

                                           

1 Projeto de autoria de Francisco Borja Garção Stockler em 1816 

2 Seria conveniente que ao passo, que no Reino do Brazil se pretende pôr em prática um novo sistema de 
instrucção e Escolas publicas, se creassem também, ou adoptassem os termos mais próprios para 
designar os diversos destinos dos homens empregados nas Escolas dos diferentes grãos da instrucção 
publica . O aperfeiçomento das lingoas avança á medida que os conhecimento das Nações, que as 
falam, fazem progresso notável, ou adquirirem uma distribuição e ordem mais avantajosa. Uma nova 
disposição dada á escolas publicas, e uma nova combinação de princípios elementares de todas as 
Sciencias e Artes, pafrece exigir em novos termos, que lhe sejam análogos. Persuando-me por tanto, 
que conservando aos nomes Escola e Mestres a sua significação genérica, seria a propósito que as 
Escolas do primeiro grão se denominassem Pedagogias e os Mestres n’ellas empregados Pedagogos 
nomes gregos que n’aquella Lingoa tinham precisamente a mesma significação especial, que 
actualmente ficariam tendo na Portugueza, aonde são estranhos : mas aonde somente se encontram 
usados arbitrariamente sem significação bem determinada. He certo que esta pequena novidade dará 
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<<Art. 3º No segundo, alem de um desenvolvimento mais amplo da maior parte das 

noções indicadas no primeiro, se comprehenderão os conhecimentos essenciais aos 

agricultores, aos artistas e aos Commerciantes.3

<<Art. 4º O terceiro abrangerá todos os conhecimentos scientificos que devem servir 

de introdução ao estudo profundo das sciencias, e de todo o genero de erudição4

<<Art. 5º O quarto finalmente será dedicado ao ensino das sciencias, assim abstratas 

como de observação, consideradas na sua maior extensão e em todas as suas mais 

diversas relações com a ordem social, e compreenderá além d’isso o estudo das 

sciencias moraes e políticas, contempladas debaixo de um só titulo, denominaremos 

Sciencias Sociaes5.

Titulo II 

Das escolas de primeiro gráo

<<Art. 1º As Escolas do primeiro grão da instrucção publica, sendo destindas pra o 

ensino de tudo quando he necessário, que saibam os homens unidos em Sociedades 

civis, qualquer que seja a sua condição, estado e profissão: e devendo servir o mesmo 

tempo de preliminar aos estudos dos grãos seguintes, compreenderão a Arte de ler e 

escrever, os princípios e regras fundamentaes de arithmetica, e os conhecimentos 

Moraes, phisicos e econômicos, indispensáveis em todas a s circunstancias e 

empregos.

<<Artigo 2º Para que seja possível a qualquer individuo preencher toda a carreira da 

publica instrucção antes de chegar á idade, em que o Estado deve começar a 

aproveitar-se do seu serviço e préstimo, faz-se necessário que os Meninos sejam 

admitidos nas Escolas do primeiro grão depois de contarem oito annos, e antes de 

haverem completados dez. 

                                                                                                                               

ocasião aos reparos deos semisabios, censores gratuitos, mas constantes de tudo quanto vai alem do seu 
limitado alcance... Deverá porem esta consideração ser bastante para regeita-la? 

3 Fundado em razões análogas entendo, que as escolas do segundo grão deverão denominar-se Institutos, 
e aos Mestres néllas empregados Institutores. 

4 As Escolas do terceiro grão poderão chamar-se Liceus, e o Mestres néllas empregados 
Professores.ocupados, Lentes, como actualmente se  

5 As Escolas de quarto grão, denominar-se - hão Academias, e o Mestres n’ellas ocupados, Lentes, como 
actualmente se pratica. 
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<<Art. 3º Para que as doutrinas que devem constituir o objecto das Escolas do 

primeiro gráo, possam ser aprendidas com facilidade e methodo, serão divididas em 

três classes, cada uma das quaes contenha os conhecimentos que qualquer Menino 

de talento medíocre possa bem compreender no espaço de um anno. 

<<Art. 4º No primeiro ano se comprehenderão os elementos da arte de ler e escrever, 

os primeiros princípios sentimentaes da Moral, e o conhecimento dos números e da 

numeração decimal.6

<<Art.5º No segundo anno, além da continuação pratica das lições de ler e escrever, 

se deverá adiantar a instrucção moral; desenvolvendo-se continuamente os princípios 

sentimentaes, e dando convenientes noções das virtudes naturaes e Sociais. Deverá 

semelhantemente continuar-se a instrução da Sciencia de contar e principiar-se a 

instrução dos conhecimentos pyhsicos.7

                                           

6  Para este efeito será necessário organizar um Compendio dividido em trez partes. A primeira deverá 
conter os abcedarios redondo, grifo, e cursivo ou de mão, assim maiúsculos, como minúsculos; as 
Cartas de sílabas, as cartas de nome, e uma Colleção de frases, ou sentenças breves, as mais 
acomodadas que se possa á comprehensão das primeiras idades. A segunda parte deverá constar de uma 
Colleção de Apólogos ou breves Contos Moraes, cada um dos quaes seja precedido de uma Estampa ou 
Vinheta, que represente o seu assunto particular: para que ao mesmo tempo o Desenho e as palavras 
concorram a firmar no espírito dos Meninos as impressões que pleo ,esmos contos ou Apólogos se lhes 
pertender communicar. Todos elles deverão ser por objecto excitar, e gravar nos corações ainda tenros 
da mocidade os primeiros sentimentos Moraes, que devem servir de fundamento ás máximas, e 
princípios essenciais da conducta dos homens em todos os estados  e épocas da vida; taes são, por 
exemplo, a commiseração para com todos os Entes sensíveis que padecem; a gratidão para com os 
benfeitores; a ternura filial e fraterna: o respeito e a estimação dos bons; e o amor da beneficiencia, os 
primeiros fundamentos da sociabilidade dos Povos, e da amizade individual dos homens. A terceira 
parte deverá constar de uma exposição simples e breve do systema de numeração decimal, precedida 
das noções de quantidade contínua, e discreta; das definições de numero em geral, e de numero inteiro, 
e fraccionario em particular; assim como também de numero abstrato , concreto, e complexo,&c. 

7  Para satisfazer a todos estes objectos se deverá organizar um compendio semelhantemente dividido em 
trez partes. Na primeira se deverão conter histórias, ou Contos Moraes mais extensos que os do anno 
precedente, e em quaes não só se vejam os sentimentos Moraes mais bem desenvolvidos, mas se 
comecem a ver as virtudes sociaes em acçào revestidas de todas as circunstancias, que as podem fazer 
apreciáveis aos olhos de creaturas ainda pouco reflexivas, e pouco instruídas; mas também ainda isentas 
de preocupações, que lhes possam desfigurar os atractivos, com que a virtude convida a s almas 
innocentes e puras a seguir as suas pisadas. Na segunda parte se compreenderá a exposição das quatro 
operações fundamentaes da Arithmetica, distinguindo-seas operações simpleces, ou independentes de 
artifício, das operações compostas ou artificiais. Mostrar-se-há o modo por que estas se reduzem ás 
primeiras; e se ensinarão a fazer em números inteiros, quebrados ordinários, e decimaes, e em números 
complexos. A terceira parte deverá constar de descripções simplices e breves de todos os animaes , de 
que se tira maior vantagem na vida social, e de tods os vegetaes mais necessarios para a subsistência, e 
para a conservação da saúde. Todas estas descripções deverão ser precedidas, bem como as historias 
Moraes, de estampas ou vinhetas, que representem exactamente o objecto de cada uma d’ellas. 
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<<Art. 6º No terceiro anno, além da continuação da escripta e da pratica das 

operações de Aritmethmetica devera completar-se a instrucção moral, reduzindo esta 

Sciencia a princípios e máximas geraes, fáceis de conservar de memória. Devera 

continuar a instruçção de arithmetica e physica, e começar a de Geometria, 

Agrimensura e Mechanica.8

<<Art. 7º Visto que todos os individuos sujeitos a um mesmo Governo tem igual direito 

á instrucção gratuita nos princípios essenciaes, de que depende a sua felicidade 

individul; e que a ordem interior, e a economia domestica das Famílias, em que 

consiste uma grande parte da publica felicidade, interessam consideravelmente em 

que as Mulheres tenham a instrucção precisa para o digno desempenho das 

importantes  funções de Mais de famílias, as Meninas que se acharem na idade 

prescripta no Artigo 2º deste Titulo serão igualmente igualmente admittidas como os 

Meninos aos estudos nas Escolas de primeiro grão. a sua instrução será mesma e 

simultânea com a dos Meninos nas aulas do primeio e segundo anno9; no terceiro 

                                           

8  Para preencher todos estes fins, se deverá organizar um Compendio dividido em seis partes ou Secções. 
A primeira parte será um Cathecismo de Moral, em o qual se achem reduzidas a methodos verdades, 
que sentimentalmente se tiverem gravado no espírito dos Meninos por meio dos Apólogos, historias, e 
contos Moraes, deduzindo-as de principios, e convertendo-as em máximas simplices, que sirvam parar 
regular a sua conducta civil e moral; e para adverti-los da contrariedades das suas acções criminosas 
com os princípios da razão, da virtude, e da religião. Esta primeira parte deverá terminar com as 
máximas relativas ás Virtudes sociaes; á obediência devida ás leis, e ao respeito devido ao Soberano; 
em a todas as autoridades publicas 

A segunda será um resumo das determinações positivas de nossas leis á cerca de contractos, doações, e 
testamentos; e conterá alem d’isso uma enumeração de delictos especificados, e das penas, que lhe são 
impostas. 

A terceira deverá conter os princípios das proporções, e a sua applicação ás regras de trez directa e 
inversa; á regra de três compostas, e as regras de juros e companhia,especificadas com questões das 
mais ordinárias dos usos da vida. 

Na quarta parte devferá constar de umns brevíssimos elementos de Geometria rectilinea, e de um 
resumidíssimo Trattado de agrimensura. 

Na quinta deverão conter-se as primeiras noções de movimento, e do equilíbrio dos corpos; e sua 
applicação á maquinas simplices. 

Na sexta finalmente deverá constar de uma colleção de princípios em forma de aforismo, sobre a hygiene, 
ou medicina preservativa, seguida da noticia das moléstias mais ordinárias dos gados, seus sintomas ,e 
curativo 

9 Felismente esta practica não he estranha no Brazil. Nesta mesma Corte as escolas das primeiras letras 
são freqüentadas simultaneamente por Meninos e Meninas. Os Mestres fazem assentar estas em bancos 
distinctos; e desta sorte a separação, a publicidade, o respeito devido aos Mestres, e a vigilância d’estes 
tudo concorre a cohibir qualquer liberdade de acções ou palavras, que podesse perjudicar a innocencia 
das meninas. Os mestres sabeis tirarão sem duvida grande partido desta concurrencia, a qual lhes 
facilita um novo gênero de emulação, que obrigará os Meninos a procurar distinguir-se, afim de não 
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porem será distincta e separada. Aos conhecimentos de Geometria, Agrimensura e 

Mecânica se substituirá a exposição das regras da educação physica e moral das 

crianças10; e as noções mais importantes da Medicina domestica, ou da arte de 

conhecer e tratar as pequenas moléstias; de saber distingui-las das doenças graves, 

que requerem a assistência de Professor experimentado; e de preparar os remédios, 

que não carecem de manipulações pharmaceuticas de difícil execução, ou cuja 

preparação não exija o aprato de um laboratório. As suas lições n’este ultimo anno não 

serão por tanto simultâneas com as dos Meninos; bem que lhes sejam dadas pelo 

mesmo Mestre.. 

<<Art. 8º Para que todos os vassalos e súbditos deste reino possam aproveitar-se do 

beneficio destas Escolas, o ensino será nellas gratuito; e em cada povoação ou 

Freguezia cujos fogos estejão assaz contíguos para que possa haver um numero 

proporcionado de estudantes, se estabelecerá uma Escola de primeiro grão. Nas 

cidades ou villas cuja população seja tão numerosa, que uma só Escola d’este grão 

não seja suficiente para a fácil e commoda instrucção de seus habitantes, se crearão 

tantas quantas forem bastantes pra este fim. 

<<Art. 9 Para se obviar os inconvenientes que devem resultar da falta de mestres em 

numero suficiente para occupar os logares, que exigem as Escolas de primeiro gráo, 

alem da composição dos Compêndios precisos, a qual deve ser feita com toda a 

consideração que demanda este importante objecto, se fará também compor um livro 

para uso dos Mestres, no qual se lhes indique a maneira, e o methodo, que deverão 

seguir na exposição das diversas doutrinas, e na distribuição das lições e exercícios 

literários: e em que se lhe dê uma explicação mais ampla, discutida, e luminosa dos 

princípios, que devem explicar, apontando-se-lhes todas as dificuldades, a que as 

                                                                                                                               

passarem pela vergonha de serem corrigidos pelas Meninas. A experiência mostra, que ainda na idade 
da innocencia os Rapazes são de ordinario mais sensíveis ao desprezo e á zombaria das Meninas, do 
que a dos outros Rapazes. Saber dar direcção conveniente a todos os princípios de actividade, que a 
natureza manifesta nos indivíduos da espécie humana , he em que conciste a grande arte da Educação. 

10 Se por desgraça prevalecer contra a razão, a preocupação, ou o receio mal fundado de que a exposição 
dos princípios da educação physica das crianças, possa antecipar nas meninas conhecimentos, que 
convem retardar-lhes quanto for possível; poderá omitir-se esta parte da sua instrucção nas escolas, 
reservando-a par o tempo, que se julgar mais oportuno. Haja ao meios livros elementares bem escriptos 
sobre esta matéria: distribuam-se aos parochos; e sejam estes obrigados a dar um exemplar a cada 
Noiva, que na sua Freguesia se receber; ficando a seu cargo indagar se ella procura instruir-se nesta 
parte dos seus deveres. 
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doutrinas, que devem ensinar, estão sujeitas; e quaes sejam os meios de desfazer as 

objecções, e soltar as duvidas, que possa, ocorrer aos discípulos. 

<<Art. 10º Cada Escola do primeiro grão composta de dois Mestres. O primeiro 

ensinará em diversas horas do dia as doutrinas do primeiro, e do segundo anno; e o 

segundo no fim dos primeiros dois meses do anno lectivo, durante os quaes dará uma 

só lição por dia, dividirá os seus discípulos em duas turmas, fazendo separação 

d’aquelles, que pelo seus talentos e applicação derem prudentes esperança de 

aproveitamento, para lhes dar lições separadas dos outros, e em horas distinctas; 

continuando assim no resto do anno a dar duas lições por dia. 



       226

Anexos

Saberes consentidos 
Conhecimentos negados 

ANEXO II 

Projecto de Lei sobre a Instrucção Pública do Império do Brazil 

A Assembleia Geral Legislativa decreta: 

<<Título I 

<<Divisão da instrução publica 

<<Art. 1º A instrução publica do Império do Brazil será dividida em quatro grãos 

distinctos, que se denominarão: Pedagogias, Lyceos, Gymnasios, Academias. 

<<Art. 2º No primeiro grão ou pedagogias, se compreenderão aquelles conhecimentos 

que a todos são necessários, qulquer que seja o seu estado ou profissão. 

<<Art. 3º No segundo grão ou Lyceo, se comprehenderão os conhecimentos 

essenciais aos agricultores, artistas e negociantes. 

<<Art. 4º No terceiro grão ou gymnasios, se darão os conhecimentos scientificos que 

devem servir de introdução aos estudos profundos das sciencias, e de todo o gênero 

de erudição 

<<Art. 5º No quarto grão ou academias, se ensinarão as sciencias abstratas e as de 

observação, consideradas na sua maior extensão e em todas as mais diversas 

relações com a ordem social, comprehendendo-se além disso o estado das sciencias 

moraes e políticas, contempladas debaixo do mesmo ponto de vista. 
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<<Titulo II 

<<Das escolas de 1º gráo ou pedagogias 

<<Art. 1º Nestas escolas se comprehenderão; a arte de ler e escrever, os princípios e 

regras fundamentaes de arithmetica, e os conhecimentos Moraes, phisicos e 

econômicos, indispensáveis em todas a s circunstancias e empregos. 

<<Art. 2º As doutrinas que devem constituir o objecto destas escolas, serão divididas 

em três classes, cad uma das quaes contenha os conhecimentos que qualquer menino 

de talento medíocre possa bem compreender no espaço de um anno. 

<<Art. 3º na primeira classe se comprehenderão os elementos da arte de ler e 

escrever, os primeiros princípios sentimentaes da moral, e o conhecimento dos 

números e da numeração decimal. 

<<Art.4º Na segunda classe, além da continuação pratica de ler e escrever, se 

adiantará a instrucção moral desenvolvendo os princípios sentimentaes, e dando-se 

convenientes noções das virtudes naturaes e sociais. deve também continuar-se a 

instrução da sciencia de contar e principiar-se a instrução dos conhecimentos 

pyhsicos.

<<Art. 5º Na terceira classe, além da continuação da escripta e pratica daa operações 

de aritmethmetica devera completar-se a instrucção moral, reduzindo-se esta sciencia 

a princípios e máximas geraes, fáceis de conservarem-se na memória; devera 

continuar a instruçção de arithmetica e physica, e começar a de geometria, 

agrimensura e mechanica, pelas suas doutrinas mais simples, gerais e indispensáveis. 

Art. 6º As meninas serão igualmente admittidas com os meninos nas escolas de 

primeiro grão;a sua instrução será mesma e simultânea. 

<<Art. 7º Em cada povoação ou freguezia cujos fogos estejão assaz contíguos para 

que possa haver um numero proporcionado de estudantes, se estabelecerá uma 

escola de primeiro grão; nas cidades e grandes villas onde não baste uma só escola, 

se crearão as que forem precisas.os conselhos provinciaes marcarão os lugares e 

meninos de escolas. 

<<Art. 8 Forma-se-hão compêndios próprios deste estudo, e enqunto se não 

pronptificão ficara suspensa a doutrina da 3ª classe, continuando-se nella a pratica de 

ler, escrever e contar. 
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<<Art. 9º os mestres procurarão approximar-se o mais possível do methodo 

Lancastriano, repartindo o ensino por decúrias, afim de que os mais adiantados 

discípulos se exercitem no ensino dos menos adiantados, na metade do tempo da 

aula, e depois recebáõ elles mesmos as instrucções dos mestres no resto do tempo. 

<<Art. 10º Crear-se-há em cada capital de província uma escola Lancastriana, onde se 

ensinem, e se habilitem os mestres, que devem depois propagar este methodo por 

todo o Império, 

<<Titulo VI 

<< Da direcção e inspecção das escolas publicas. 

<< Art. 5º A boa morigeração, gravidade e sizudeza de caracter dos pretendentes, se 

terá em muita consideração para o provimento das cadeiras nas escolas de todos os 

grãos, sendo certo que sem estas qualidades nenhum homem, por mais sábio que 

seja, deve ser encarregado da instrucção publica da mocidade, para que esta se não 

pervertas com o seu exemplo. O instituto e os collegios dos professores terão, 

portanto, todo o cuidado e cinscumspecção em informar-se da conducta de todos os 

indivíduos que aspirarem aos lugares de mestres, em qualquer escola do Império” 

Paço da Câmara dos deputados, em 16 de junho de 1826 – Januário da Cunha 

Barbosa – Jose Cardoso Pereira de Mello – Antonio Ferreira França – com restricções 
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ANEXO III 

Projecto de Lei 11

<<Sobre as escolas de 1º gráo ou pedagogias  

<<Art. 1º Haverão escolas de primeiras letras que se chamarão pedagogias, em todas 

as cidades, villas, e lugares mais populosos do império. Os presidentes em conselho 

marcarão o seu numero e localidades, ouvidas as respectivas câmaras, enquanto não 

forem creados os conselhos geraes. 

<<Art. 2. Os presidentes em conselho, são autorizados a extinguir as escolas que 

existem em lugares pouco populosos, removendo os seus professores para as escolas 

que existem onde mais aproveitem, quando sejão dignos de continuar no ensino 

publico.

<<Art 3º Os Presidentes em conselho, farão que se examinem os pretendentes, cujo 

ato deve ser publico e á vista do seu exame nomearão os professores, preferindo os 

de melhor conducta e instrucção, estipularão os ordenados que devem vencer, que 

nunca passarão de 300$ nos lugares em que for mais difficultosa a sua subsistência. 

<< Art. 4. São pela mesma forma autorisados a conceder uma qualificação que não 

passe da terça parte do ordenado àqueles professores, que provarem haver 

aproveitado no ensino publico pelos seus desvellos, prudência e grande numero de 

discípulos. Esta qualificação só lhes será concedida, passados 12 annos de exercício 

não interrompido, e durará enquanto durar o mesmo exercício. 

                                           

11 Apresentado pelo Sr. Cunha Barbosa, relator da Comissão de Instrução Publica na sessão de 09 de 
junho de 1827  
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<<Art. 5º Em cada capital de província haverá uma escola de ensino mutuo; e 

naquellas villas e lugares mais populosos, em que haja edifício publico, que se possa 

applicar a este methodo, a escola será de ensino mutuo, ficando o seu professor 

obrigado a instruir-se na capital respectiva, dentro de certo prazo, e a custa do seu 

dordenado , quando não tenha a necessária  instrucção desse methodo  

<<Art. 6º  Os professors ensinarão a ler, escrever, contar, grammatica da língua 

nacional, prinicpios de doutrina religiosa e de moral, proporcionados à comprehensão 

de meninos. 

<<Art 7º Serão nomeadas mestras de meninas, e admittidas a exame, na forma do art 

3º para as cidades e villas mais populosas, em que o presidente em conselho julgar 

necessário este estabelecimento, aquellas senhoras, que por sua honestidade, 

prudência e conhecimentos se mostrarem dignas de um tal ensino comprehendendo 

também o de cozer e bordar. 

<<Art. 8 pertence aos presidentes em conselho a fiscalização destas escolas, 

enquanto outra cousa se não decretar. Ellas sertão regidas pelos estatutos actuaes na 

parte que diz respeito as horas de ensino, e economia das aulas. 

Paço da Câmara dos deputados, 8 de junho de 1827 – José Cardozo Pereira de Melo 

– Jose Ribeiro Soares da Rocha – Januário da Cunha Barbosa – Diogo Antonio Feijó – 

Antonio Ferreira França, vencido. 

Finda a sua leitura , requereu o mesmo Sr. Cunha Barboza a sua urgência, e sendo 

esta apoiada e vencida , fez-se segunda leitura, e mandou-se imprimir, para entrar na 

ordem dos trabalhos. 
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ANEXO IV 

Lei – de 15 de outubro de 1827

Manda crear escolas de primeiras lettras em todas as cidades villas e logares mais 

populosos do Império.  

D.Pedro I, por graça de Deus e unânime acclamação dos povos, Imperador 

Constitucional e Defensor Perpetuo do Brasil : Fazemos saber a todos os nossos 

subditos que a Assembléia Geral decretou, e nós queremos a Lei seguinte: 

Art.1º - em todas as cidades, villas e logares mais populosos haverão as escolas de 

primeiras letras que forem necessárias. 

Art. 2º - os Presidentes das Províncias, em Conselhos e com audiência das 

respectivas Câmaras, enquanto não tiverem exercício os Conselhos Gerais, marcarão 

o número e localidades das escolas, podendo extinguir as que existem em logares 

pouco populosos e remover os professores  dellas para as que se crearam, onde mais 

aproveitem, dando conta a Assembléia Geral para final Resolução. 

Art 3º - os Presidentes, em conselho, taxarão interinamente os ordenados dos 

professores, regulando-os de 200 $ 000 a 500 $000 anuais com atenção ás 

circunstancias da população e carestia dos logares, e o farão presente á Assembléia 

Geral para a aprovação. 

Art 4º - as escolas serão de ensino mutuo nas Capitaes das Províncias e o serão 

também nas cidades, vilas e lugares populosos delas, em que for possível 

estabelecerem-se. 

Art 5º - para as escolas do ensino mutuo se applicarão os edifícios, que houverem 

com sufficiência no logares dellas arranjando-se com os utensílios necessários a custa 

da fazenda publica e os professores, que não tiverem a necessária instrucção deste 

ensino, irão instruir-se em curto prazo e a custa dos seus ordenados nas escolas das 

capitaes.
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Art 6º - os Professores ensinarão a ler, escrever, as quatro operações de arithmetica, 

pratica dos quebrados, decimaes e proporções, as noções mais geraes de geometria 

pratica, a grammática da língua nacional, e os princípios de moral christã e da doutrina 

da religião catholica e apostólica romana, proporcionados a comprehensão dos 

meninos, preferindo para as leituras a Constituição do Império e a História do Brasil. 

Art 7º - os que pretenderem ser promovidos nas cadeiras serão examinados 

publicamente  perante os Presidentes , em conselhos, e estes proverão o que for 

julgado mais digno e darão parte ao governo para sua legal nomeação. 

Art 8º - só serão admittidos á opposição e examinados os cidadãos brasileiros que 

estiverem no gozo de seus dinheiros civis e politicos, sem nota na regularidade de sua 

conducta.

Art 9º - os professores actuaes não serão promovidos nas cadeiras que novamente se 

crearem, sem exame e aprovação, na forma do Art 7º. 

Art 10º - os Presidentes, em Conselho, ficam autorizados a conceder uma gratificação 

annual, que não exceda a terça parte do ordenado, àqueles professores, que por mais 

de doze anos de exercícios não interrompido se tiverem distinguido por sua prudência 

desvelos, grande numero e aproveitamento de discípulos. 

Art. 11 – Haverão escolas de meninas nas cidades e villas mais populosas, em que os 

Presidentes em Conselho, julgarem necessário este estabelecimento. 

Art 12 – as mestras além do declarado no Art 6º, com exclusão das noções de 

geometria e limitando a instrucção da arithmetica só as suas quatro operações; 

ensinarão também as prendas que servem a economia domestica, e serão nomeadas 

pelos Presidentes em Conselho, aquellas mulheres que sendo Brazileiras e de 

reconhecida honestidade, se mostrarem com mais conhecimentos nos exames feitos 

na forma do Art, 7º 

Art 13 – As mestras vencerão os mesmos ordenados e gratificações concedidas aos 

mestres. 

Art 14 – os movimentos dos professores e mestres serão vitalícios, mas os 

Presidentes em Conselho, a quem pertence a fiscalisação das escolas, os poderão 

suspender, e só por sentenças serão demittidos, provendo interinamente quem 

substitua.

Art 15 – estas escolas serão regidas pelos Estatutos Actuaes no que se não 

oppozerem à presente lei, os castigos serão os praticados pelo Methodo de Lencastre. 

Art 16º - na Província, onde estiver a Côrte, pertence ao Ministro do Império, o que nas 

outras se incumbe aos Presidentes. 
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Art 17º - ficam revogadas todas as leis, alvarás , regimento,decretos e mais resoluções 

em contrario. 

Mandamos portanto a todas as autoridades, a quem o conhecimento e 

execução da referida lei pertencer, que o cumpram e façam cumprir, guardar tão 

inteiramente como nella se contem o Secretario do Estado dos Negócios do Império a 

faça imprimir, publicar e correr dada do Palácio do Rio de janeiro aos 15 dias do mez 

de outubro de 1827, 6º da independência e do Império. 

Imperador com Rubrica e Guarda. 

Visconde de J. Leopoldo 

Carta de Lei, pela qual Vossa Majestade Imperial manda executar o decreto 

da Assembléia Geral Legislativa,que houve por bem sanccionar, sobre a criação de 

escolas de primeiras letras em todas as cidades, villas e logares mais populosos do 

Império, na forma acima declarada 

Para Vossa Majestade Imperial ver . 

Joaquim José Lopes a fez. 

Registrada a FL.180 do livro 4º de registro de Cartas, Leis e Alvarás – 

Secretaria de Estado dos Negócios do Império em 29 de outubro de 1827 – Albino dos 

Santos Pereira. 

Monsenhor Miranda 

Foi publicada esta carta nesta Chancellaria – Mór do Império do Brasil – Rio 

de janeiro em 31 de outubro de 1827 – Francisco Xavier Raposo de Albuquerque. 

Registrada na Chancellaria – Mór do Império do Brasil a Fl. 86 do livro 1º de 

Cartas, Leis e Alvarás – Rio de Janeiro em 31 de outubro de 1827 – Demetrio José da 

Cruz.


