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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo demonstrar que foi a partir da presença da corte portuguesa no 

Brasil, que possibilitou que a mulher brasileira passasse a adquirir uma nova posição na 
sociedade e, demonstrar, ainda, que a lei de 15 de outubro de 1827, já no Brasil independente, 

oficializou a profissão de mestra e deu início na criação de escola destinada as meninas. Para 

atingir o objetivo, o trabalho foi dividido em três partes, onde na primeira faz uma retrospectiva 

histórica da educação brasileira, partindo do início da colonização portuguesa até a presença da 
corte portuguesa no Brasil, na segunda busca-se interpretar as legislações educacionais 

instituídas após a Independência do Brasil e por fim, busca-se analisar a situação da educação da 

mulher na sociedade brasileira e a criação de escolas específicas para as meninasque, dará início 
a uma nova perspectiva, no final do século XIX.   

Palavras-chave:1. Educação Feminina. 2.História da Educação. 3.Mestras. 

_____________________________ 

 

FEMALEEDUCATIONINBRAZIL: THECOLONIALSUBMISSIONTOSTART 

OFA NEWSOCIALPOSITION, FROM THEXIX CENTURY. 

ABSTRACT 

This workaims to demonstratethat it was fromthe presenceof the Portuguese courtinBrazil, 

which allowed theBrazilian womenspendto acquirea new positionin society, 

andalsodemonstratethat the law ofOctober 15, 1827, alreadyinindependent, Brazilofficiallythe 

profession ofteacher andinitiatedthe creation ofschool forgirls. To achieve the goal, the work 
was dividedinto three parts, wherethe first, a historical retrospective of Brazilian education, 

starting from thebeginning of Portuguesecolonization tothe presenceof the Portuguese 

courtinBrazil, the secondseeks tointerpret theeducationallawsinstitutedafterthe Independence 
ofBraziland finally, we seek to analyze the situation ofeducation of womenin Brazilian society 

andthe creation ofspecific schoolsfor girlsthatwill usher in anew perspective, in the late 

nineteenthcentury. 
Keywords:1FemaleEducation. 2History of Education. 3Master. 
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A história da educação brasileira é caracterizada pela presença dos padres jesuítas que, 

mantiveram o monopólio da educação por pouco mais de duzentos anos. Essa educação, montada e 

estruturada com base no plano pedagógico denominado de Ratio atque Institutio Studiorum, 

não previa a presença feminina nas escolas, mesmo com a tentativa, do Padre Manoel da 

Nobrega, de implantar uma educação voltada para as meninas. A partir da expulsão da 

Companhia de Jesus do Brasil, pelo Marques de Pombal, criou-se uma laguna na educação brasileira que 

permaneceu até a presença da família real portuguesa na colônia. Foi com a corte portuguesa no Brasil, 

que inicia um processo de mudança de hábitos da sociedade, principalmente, no Rio de Janeiro e Salvador 

e, ainda, na criação de escolas de nível superior voltadas para a administração do reino.Contudo, somente 

após a Independência do Brasil, quefoi promulgada a primeira lei destinada a educação. A lei de 15 de 

outubro de 1827, autorizou a criação de escolas por todo o território brasileiro, inclusive para as meninas 

e, também, oficializou a profissão de mestra, formando uma nova fase da educação brasileira. 

1. EDUCAÇÃO NO BRASIL: Aspectos históricos 

Pretende-se, neste capítulo, transcrever os aspectos históricos sobre aeducaçãobrasileira, a 

partir da chegada dos primeiros padres jesuítas até a Independência. Justifica-se este estudo que uma 

referência histórica de caráter cronológico facilitará na compreensão dos fatos a serem abordados e, 

ainda, possibilitará num entendimento mais específico sobreo desenvolvimento da sociedade 

brasileira,sobre a criação de escolas e a formulação de leis e reformas educacionais que serviu de base 

para a implantaçãode uma educação voltada para as mulheres. 

1.1- BRASIL COLÔNIA: Os padres jesuítas e os primeiros 

estabelecimentos educacionais. 

Ao chegarem ao Brasil em 1500, os portugueses encontraram um povo que vivia num estágio 

primitivo, organizado em tribos e que “a participação direta da criança nas diferentes atividades tribais era 

quase que suficiente para a formação necessária quando atingisse a idade adulta” (RIBEIRO, 1986, p.24). 

Essa educação primitiva prevalecerá mesmo com o início do povoamento do Brasil que,começou 

efetivamente, a partir de 1534, com a criação do sistema de Capitanias Hereditárias. Neste contexto, 

omodelo de povoamento implantado na nova terra e voltado para uma economia 

sustentada pelo engenho do açúcar formou uma sociedade agrária e escravocrata, que 

não necessitava de mão de obra especializada e nem de uma educação escolarizada 

capaz de desenvolver o processo econômico local. 

Contudo, foi a partir da implantação do sistema de Governo Geral, em 1549, 

que o Padre Jesuíta
3
 Manoel da Nóbrega

4
, criou na cidade de Salvador a primeira escola 

                                                
3LARROYO, 1982, p. 379. Explica que “ao espanhol Inácio de Loiola (1491-1556) deveu-se a fundação 

da Companhia de Jesus (1534). Em bula papal de 1540 aprovou-se a Ordem. O objetivo da Sociedade de 



de ler e escrever, que serviu de base para a implantação de outras escolas missionárias 

na colônia. Essas escolas tinham por finalidade converter os nativos à fé católica pela 

catequese e dar instrução de ler e escrever aos filhos dos que pertenciam às classes 

dominantese recém,chegadoà nova terra. 

Após a fundação da escola missionária de Salvador, outros núcleos 

educacionais se formaram no Brasil, foi o caso da “Bahia e São Vicente que foram os 

primeiros núcleos bem sucedidos de penetração missionária,” (HOLANDA, 2000, p. 

138) e que, São Vicente além de escola de ler e escrever possuía “aula de gramática 

latina frequentada pelos mamelucos mais adiantados” (Id Ibidem). Essa escola foi 

transferida, em 1554, pelo padre Manoel da Nóbrega, para os campos de Piratininga, 

onde “fundaram uma pequena escola de meninos” (BUENO, 2004, p. 13) tendo como 

principal missionário o Padre José de Anchieta, esse núcleo educacional serviu de base 

para a formação da cidade de São Paulo
5
. 

Logo após estabelecerem-se em São Paulo, os padres jesuítas Inácio de 

Azevedo e Nóbrega chegaram ao Rio de Janeiro, onde tomaram providências para 

construir, em 1867, um “edifício capaz de abrigar os candidatos ao noviciado” 

(HOLANDA, 2000, p. 139)formando, assim, o primeiro colégio da cidade,que iniciou 

suas atividades educacionais, a partir de 1573. 

Vários outros colégios, de caráter missionário, foram criados nas províncias 

brasileiras, nos séculos seguintes, e que, tiveram as mesmas bases desenvolvidas pelos 

jesuítas.O processo educacional dos jesuítas continuou a desenvolver, com a criação do 

“primeiro Curso de Artes, no Brasil, em 1572. E assim, ficou aberto o caminho para 

outros Cursos de Artes e para as Faculdades de Filosofia, de Matemática e de Teologia” 

(TOBIAS, 1986, p. 58). Contudo, no período em que os padres jesuítas estiveram a 

                                                                                                                                          
Jesus era pregar, confessar e consagrar-se à educação da juventude católica, segundo os princípios da fé e 

as regras da Ordem, assim como dirigir colégios e seminários”.  
4HOLANDA, 2000, p. 90. Comenta que “a armada composta de três naus, duas caravelas e um 

bergantim, que o trouxe, com autoridades, missionárias jesuítas – Manoel da Nóbrega e seus cincos 

companheiros, três padres e dois irmãos – funcionários civis e militares, soldados e oficiais de diferentes 

ofícios, mais de mil pessoas ao todo, inclusive quatrocentos degredados, deixou Lisboa a 1º de fevereiro. 

A 29 do mês seguinte chegava a Bahia de Todos os Santos, onde se deveria escolher o lugar mais 
próximo para a construção da sede do governo”.    
5BUENO. 2004, p. 91. Comenta que: “São Paulo não foi fundada como vila ou cidade com finalidade 

civis, mas para ser um colégio, na verdade um centro espiritual de catequese e de divulgação de fé crística 

no Novo Mundo. Movidos pela certeza missionária e sob a inspiração de Paulo, o “apostolo dos gentios”, 

os jesuítas rezaram a primeira missa em 25 de janeiro de 1554 numa mítica choupana, como diz Anchieta 

em sua carta de 1º de setembro de 1554. 



frente da educação brasileira, a Coroa portuguesa não permitiu a fundação de 

Universidades
6
no Brasil.   

Para a manutenção desses estabelecimentos os jesuítas contavam com a 

colaboração do Rei de Portugal que, “constituía-se o remunerador, e muito bom 

remunerador de todos os jesuítas do Ultramar, tanto para o Brasil, quanto para as 

Índias” (TOBIAS, 1986, p. 45) e, ainda, contava com o dízimo e com doações de 

pessoas importantes da sociedade local. Neste contexto, o ensino jesuítico era público e 

gratuito a todos
7
, exceto nos colégios internos dos seminaristas, que o aluno tinha a 

necessidade de subsidiar a sua estadia.Portanto, esses estabelecimentos 

educacionaisdemonstram a grande contribuição da Companhia de Jesus e seus 

discípulos, para a formação da sociedadebrasileira, pois, foram os únicos 

estabelecimentos de ensino existentes na colônia, num período de 210 anos e, que, 

marcou o início da história da educação no Brasil.  

Esses colégios foram importantes para a o desenvolvimento dos métodos 

pedagógicos utilizados pelos jesuítas, tanto no sentido de catequizar os nativos, como, 

também, “associando na mesma comunidade escolar, filhos de nativos e de reinóis, 

brancos, índios e mestiços, e procurando na educação dos filhos, conquistar e reeducar o 

país” (AZEVEDO, 1963, p. 507). Neste contexto, podemos observar que os “jesuítas 

não estavam servindo apenas à obra de catequese, mas lançaram as bases da educação 

popular e, espalharam nas novas gerações a mesma fé, a mesma língua e os mesmos 

costumes,”(Id Ibidem) que serviu para a formaçãoda sociedade e do modelo cultural 

existenteno Brasil. 

1.2- O PRIMEIRO PLANO PEDAGÓGICO DO BRASIL 

                                                
6TOBIAS,1986, p. 50. Comenta que: “Em carta de 26 de janeiro de 1583, Padre Manoel Garcia, receoso 

de que elevasse o Colégio da Bahia a Universidade, comunicou suas apreensões a Roma. Em 1592, 

reunindo-se a Congregação Provincial, perguntou-se a Roma se era “lícito promover tanto os extremos 

como os nossos ao grau de Filosofia e Teologia”, acompanhando essa pergunta uma carta de Padre 

Marçal Beliarte, Provincial do Brasil, onde se falava que, o no ano de 1592, 19 estudantes concluíram o 

curso como era possível” em qualquer boa Universidade”. A resposta foi negativa, apagando-se, desse 

modo, a chamada do nascimento da primeira Universidade brasileira que, na realidade existencial dos 
fatos, chegou a ser acesa e a brilhar por algum tempo, sem a devida chancela legal”.  
7TOBIAS, 1986, p. 65. Explica que: “Receberam educação o índio, o branco, o mameluco e o mulato. 

Quanto ao negro, escravo que era, comprado para trabalhar e não para estudar, os brancos, apesar dos 

esforços do jesuíta contra a escravidão, o consideravam material impróprio para educação; por isso, 

mesmo dispensando lhe tratamento mais humano em seus conventos, os padres e freiras jamais 

escolarizavam os escravos”. 



O padre jesuíta Manoel da Nóbrega ao desembarcar em Salvador, juntamente 

com outros cinco padres jesuítas, implantou o plano pedagógicodenominado de Ratio 

atque Institutio Studiorum, na qual a Companhia de Jesus havia redigido. Esse 

documento “continha o plano, programas e métodos de ensino, bem como o espírito que 

havia de orientar a prática dos mestres”. (LARROYO, 1982, p. 381).Contudo, Nobrega 

foi obrigado, devido as peculiaridades da sociedade local, a adaptar o plano de 

estudos.Neste contexto, podemos observar que o padre Manoel da Nobrega ao 

introduzir o primeiro plano educacional no Brasil necessitou “adaptar ao novo ambiente 

e às inelutáveis surpresas de um mundo virgem e incomensurável”. (TOBIAS, 1986, p. 

55). Assim, para poder se comunicar com os nativos, os padres tiveram que ensinar a 

língua portuguesa e, consequentemente, aprenderem a língua tupi-guarani que “acabou 

sendo matéria do currículo educacional do jesuíta no Brasil”(TOBIAS, 1986, p. 56). 

No aprendizado da língua tupi-guarani destacou-se o padre jesuíta José de 

Anchieta
8
 que escreveu a primeira “gramática tupi, intitulada Arte de Gramática da 

Língua mais usada na Costa do Brasil” (Id Ibedem).Essa gramática deu origem a uma 

nova língua, conforme explica Darcy Ribeiro: 

Com efeito a língua geral, o nheengatu, que surge no século XVI do esforço 

de falar o tupi com a boca de português, se difunde rapidamente como a fala 

principal tanto dos núcleos neobrasileiros como dos núcleos missionários” 

(RIBEIRO, 1998, p. 123). 

E comenta, ainda, que: “a substituição da língua geral
9
 pela portuguesa como 

língua materna dos brasileiros só se completaria no curso do século XVIII.” (Id 

Ibedem). 

Dando prosseguimento ao plano educacional de Nobrega, podemos observar o 

aprendizado profissional e agrícola como um elemento imprescindível para a formação 

dos jovens da colônia etinha a finalidade de dar condições para exercerem as funções 

essenciais à vida da sociedade colonial.Essa matéria só permaneceu na grade curricular 

                                                
8AZEVEDO, 1963, p. 505. Escreve: “Grande figura, da Igreja e uma das maiores do Brasil, apostolo do 

Novo Mundo, nasceu em Tenerife aos 19 de março de 1534, no mesmo ano em que se cria a Companhia 

de Jesus, de que veio a ser um dos vultos mais eminentes, desde a sua fundação. Em 1548 foi mando 
pelos pais a Coimbra onde fez seus estudos e professou na Companhia em 1º de março de 1551, partindo 

dois anos depois, ainda noviço para o Brasil, com a segunda leva de missionários jesuítas”. 
9RIBEIRO, 1998, p. 123, Comenta que: “no Rio Negro, até o século XX, se falava a língua geral, apesar 

de que os Tupi jamais tivessem chegado ao norte do Amazonas. Introduzido como língua civilizadora 

pelos jesuítas, o nheengatu permaneceu, depois da expulsão deles, como a fala comum da população 

brasileira local e subsistiu como língua predominante até 1940 (Senso Nacional 1940)”.  



do plano, até a morte de Nóbrega, pois, num país onde o trabalho era considerado 

indigno, e exercido por escravos negros, não seria possível e aceitável pessoas livres 

trabalharem manualmente.  

Após o falecimento do padre jesuíta Manoel da Nóbrega, no final do século 

XVI,encerra a primeira fase da educação jesuítica, caracterizada pela educação 

humanizada, democrática e cristã
10

 e inicia um período onde a educação passa a ser 

elitizada, acessível apenas a aristocracia colonial. Portanto, a finalidade da escola 

passou a ser “educar o europeu rico, inexistente na pessoa da grande maioria do menino 

brasileiro” (TOBIAS, 1986, p. 68).A partir de então, a educação dos padres da 

Companhia de Jesus passou a ser dividida em duas partes, uma destinada 

exclusivamente ao instrumento da catequese, para os índios e, outra voltada à educação 

escolarizada e, destinada as camadas mais abastadas da sociedade colonial brasileira. 

Esse modelo educacional permaneceu no Brasil, até a expulsão dos padres 

jesuítas, em 1579, peloMarques de Pombal
11

, quando assumiu a administração do reino 

de Portugal. 

1.3- A REFORMA POMBALINA: a lacuna na educação e a educação 

aristocrática. 

Os problemas políticos e econômicos na qual passava a metrópole 

portuguesa,no início do século XVIII, forçou o Governo Português, a reorganizar a 

administração do país e, consequentemente, de suas colônias. Para isso, o Rei D. José I, 

nomeou como primeiro ministro, Sebastião José de Carvalho e Melo o Marquês de 

Pombal, que,ao assumir o cargo, resolveu modernizar o reino tomando algumas medidas 

administrativas. 

                                                
10 TOBIAS, 1986, p. 47-48. Comenta que: “Esta expressão, a princípio, refere-se “aos tempos de 

Nóbrega”, pois quanto à elevação do índio ao sacerdócio, isto é, quanto ao direito do índio receber 

educação escolarizada e instrução, acabou cedo, muito cedo, este direito natural, pois a “desilusão não se 

fez esperar no que toca a elevação dos índios ao sacerdócio, não por incapacidade radical dos mesmos 

índios, pois eram homens e os homens são todos iguais, mas por falta de ambiente, ainda inculto”. E, 

assim, foi assinado o atestado de óbito da instrução do índio brasileiro”. E comenta, ainda, que, “também, 

o pobre e o pardo que não podiam estudar latim e nem ser padre (jesuíta) foram, depois de Nóbrega, 
alijados e segregados do direito e dos benefícios da escola brasileira.”  
11AZEVEDO, 1963, p. 538. Explica que: “O Marquês de Pombal, em 1759, expulsa os jesuítas do reino e 

dos seus domínios, inaugurando com a sua política radical a série de medidas semelhantes, tomadas pela 

França (1763), Espanha, Nápoles e Sicília (1767) e por outros governos, e que culminaram, em 1773, na 

total supressão da Companhia de Jesus pelo Papa Clemente XIV, – centro de convergência dos clamores 

que subiam de todos os países”. 



Entre as medidas mais significativas que interferiu diretamente no Brasil, foi a 

expulsão dos padres jesuítas que, após este fato, criou-se uma lacuna na educação 

brasileira.  

Assim, podemos observar que, a partir dessa medida, o Brasil ao invés de 

implantar uma reforma educacional, recebeu como prêmio a destruição total de todo o 

sistema de ensino organizado pelos jesuítas, ficando alguns pequenos cursos, 

organizados por outras ordens religiosas
12

, que na prática, não exercia qualquer 

influência no sistema educacional brasileiro.  

Um dos principais problemas encontrado pelo Marquês de Pombal para tentar 

organizar a instrução no Brasil foi, além da falta de recursos financeiros para montar e 

administrar as escolas, foi a falta de professores capacitados para exercerem a função, 

esses em grande quantidade entre os religiosos jesuítas. Portanto, “o Brasil fica sem 

instrução, durante todos os anos que mediam entre 1759 e 1772 (13 anos), quando foi 

criado o Subsídio Literário” (VERISSIMO, 1961, p. 387). 

Esse subsídio
13

 foi destinado para prover a falta de recursos financeiros dos 

estabelecimentos de ensino e será a primeira medida orgânica tomada pelo governo 

português, para criar escolas públicas no Brasil. Contudo, esse imposto não chegou às 

instituições escolares e, portanto,não podecumprir a sua finalidade. 

A partir do ano 1774, inauguram-se em algumas localidades da colônia aulas 

régias de latim, filosofia, grego, hebraico e de teologia “por iniciativa dos padres 

franciscanos” (AZEVEDO, 1963, p. 542). Essas aulas eram fragmentárias e dispersas e 

mal chegaram a tomar o aspecto de ensino sistemático, em raros colégios religiosos 

estabelecidos em conventos. Contudo, mesmo com a instituição desses cursos, foi 

somente em 1799, que o governo português, “atribuiu ao Vice-rei a inspeção geral da 

                                                
12VERISSIMO, 1961, p. 378. Explica que: “Também outras ordens religiosas não entraram no mercado 

da instrução. Tiveram papel destacado na redução do índio e colaboraram, em alguns casos, na educação 

da gente brasileira. Mas isso em ação diminuta – como as Carmelitas, que fundaram em Belém do Pará 

um curso de filosofia e teologia, e os Mercedários, que também tiveram em Belém um Centro de Ensino 
onde se ensinava o direito canônico, a filosofia, a teologia e ciências naturais. A verdade é que o padre 

das outras ordens se omitiu da ação educativa no Brasil e deixou, em consequência (sic), o campo livre 

aos jesuítas”. 
13AZEVEDO, 1963, p. 542. Explica que: “Imposto criado especialmente para a manutenção do ensino 

primário médio e que mandado cobrar no Brasil no ano seguinte, nunca chegou a colhêr (sic) para a 

educação, em Portugal e na Colônia, os recursos necessários”. 



Colônia, com o direito de nomear anualmente um professor para visitar as aulas e 

informar-lhe sôbre (sic) o estado da instrução” (Id Ibedem). 

Esse quadro educacional, com instrução em casa, para as famílias abastadas, as 

aulas régias pouco frequentadas e a instrução desenvolvida pelas ordens monásticas dos 

carmelitas, beneditinos e franciscanos, para estudantes seculares, foram as atividades 

realizadas no último período colonial, que vai daexpulsão dos padres jesuítas até a vinda 

da Família Real para o Brasil.  

1.4- A FAMÍLIA REAL PORTUGUESA NO BRASIL: reformas e 

criações culturais e educacionais 

Com a presença da família real portuguesa no Brasil iniciam-se grandes 

mudanças na política administrativa brasileira. D. João VI
14

, ao pisar em solo brasileiro 

precisou tomar algumas medidas voltadas para o atendimento de exigências imediatas 

da administração do reino. Essas medidas possibilitaram na “fundação da imprensa, em 

1808, lançando o primeiro jornal, impressos os primeiros livros, organizada a primeira 

biblioteca destinada ao público, criados os primeiros cursos superiores” (SODRÉ, 1980, 

p. 34-35). Assim, a partir da criação dessas instituições é que iniciam algumas 

mudanças na educação brasileira. 

A falta de mão-de-obra especializada, para a administração do reino, contribuiu 

para que rei criasse escolas, destinadas a formar e preparar pessoas, necessária para o 

atendimento do serviço público e, ainda, criou cursos nas áreas de medicina, anatomia, 

cirurgia, economia, agricultura, química, desenho técnico e outros. Voltado para a 

defesa militar da colônia, criou, em 1808, a Academia de Marinha e, em 1810 e a 

Academia Real Militar, ambos, no Rio de Janeiro e votados para a formação de oficiais 

e engenheiros, militares e civis. 

                                                
14TOBIAS, 1986, p. 117 - 118. Explica que: “Um rei, como D. João VI, e uma corte em sua totalidade 
não podiam chegar a uma Colônia atrasada e culturalmente relegada sem fazer-lhe explodir a infra e a 

superestrutura, inclusive a educacional. Seria vergonhoso para o rei e para a sua corte terem os filhos e 

parentes “educados” por escolas e professores como a grande maioria dos que, então, existiam no Brasil 

afora. D. João VI, monarca de visão realmente superior, começou de imediato suas reformas e criações 

culturais e educacionais, pois bem sabia que a fuga, para escapar dos generais de Napoleão, não era coisa 

muito provisória”. 



Outra medida importante tomada pelo rei D. João VI, foi a abertura dos portos 

as nações amigas
15

, que autorizou a presença de imigrantes estrangeiros de origem 

protestante e, ainda, que os mesmos pudessem professar sua fé e cultura, desde que de 

maneira discreta e sem a construção de templos. Assim, essa autorização possibilitou na 

criação de colégios de origem protestantes que somente no início da República 

difundiram-se em várias cidades de Brasil. 

Contudo, podemos observar que, os esforços do Rei D. João VI, para criar um 

sistema educacional no Brasil, formou uma educação elitizada e que serviu para 

aumentar cada vez mais a distância das camadas da sociedade. Fato que permaneceu por 

todo o período Imperial brasileiro. 

2. BRASIL INDEPENDENTE: as legislações educacionais e as Escolas 

Normais. 

Com o retorno de D. João VI para Portugal, inicia-se no Brasil um processo 

político que culminará com a Independência do país. A partir de então o Imperador D. 

Pedro I e seus administradores necessitou criar uma constituição e leis necessárias para 

a organização política, social e econômica. Entre as prioridades do novo governo, está, a 

organização de uma política capaz de desenvolver a educação, fato que desde a 

formação do país, nunca chegou a ser prioridade.  

2.1- AS LEGISLAÇÕES EDUCACIONAIS 

Após o Brasil conseguir sua autonomia política, em 1822, fez-se necessário 

organizar uma Constituição Nacional
16

capaz de dar legitimidade ao novo governo. Essa 

Constituição, mantém o princípio de liberdade de ensino sem restrição e a intenção de 

“instrução primária gratuita a todos os cidadãos e que em colégios e universidade se 

ensinassem os elementos das ciências, belas letras e artes”
17

. Contudo, “a educação 

                                                
15TOBIAS, 1986, p. 99. Explica que: “ Quatro dias após o desembarque, a 28 de janeiro de 1808, D. João 

VI abria os portos do Brasil a às nações amigas do mundo, desde que amigas; deste modo, pela primeira 

vez, atônitos e deslumbrados viam os brasileiros entrar pelos portos e pelas terras de sua pátria, livros, 

idéias (sic), pessoas e pensadores, carregando outras filosofias e plantando novas filosofias da educação”. 
16CASTRO, 1995, p. 158. Comenta que: “A 25 de março de 1824, D. Pedro I outorgara a primeira 

Constituição ao povo brasileiro. Vigorou durante todo o período monárquico, tendo sido ligeiramente 

modificada durante a Regência, pelo Ato Adicional de 12 de agosto de 1834. Essa Constituição possuía 

179 artigos”.  
17 Artigo 179, item XXXII e XXXIII, da constituição do Império do Brasil, assinada em 11 de dezembro 

de 1823.  http://www2.senado.gov.br/bdsf/bitstream/id/137569/19/1824.pdf . 

http://www2.senado.gov.br/bdsf/bitstream/id/137569/19/1824.pdf


brasileira, como não podia deixar de ser, ficou centralizada nas mãos do Imperador D. 

Pedro I, que, apesar de sua cultura e de sua extraordinária capacidade, era imperador, 

não educador” (TOBIAS, 1986, p. 154). 

Em complemento a Constituição, é assinada em 15 de outubro de 1827
18

, a 

primeira lei de educação no Brasil,que em seu artigo primeiro, determina a criação de 

escolas de primeiras letras em todas as cidades e vilas mais populosas do Brasil e, ainda, 

determina a criação de escolas de meninas nas vilas e cidades e, dispõem, também, 

sobre a remuneração dos professores, inclusive, para as professoras que deveria ser 

igual ao dos homens e os métodos para a contratação dos mesmos. Em seu artigo 15º, a 

Lei fala sobre o método de Lancaster ou de ensino mútuo que deveria ser a solução 

simples para a falta de professores nas províncias brasileiras. Contudo, esse método não 

se aplicou as meninas, pois, ao contrário das escolas masculinas, as turmas não eram tão 

numerosas. EssaLei, de 1827, foi a única que, em mais de um século, se promulgou 

sobre o assunto para todo o país e teve resultados pouco expressivo, fracassandopor 

causas,econômicas, técnicas e políticas. Neste contexto,“o governo mostrou-se incapaz 

de organizar a educação popular no país; poucas, as escolas que se criaram, sobretudo as 

de meninas, que, em todo território, em 1832, não passavam de 20 (AZEVEDO, 1963, 

p. 564). 

Em 12 de agosto de 1834, foi assinado o Ato Adicional. Essa legislação 

descentralizou o ensino no Brasil, criando uma dualidade de sistema onde às províncias 

se encarregavam do ensino primário, enquanto o ensino superior ficava a cargo do 

governo federal. Neste contexto, o Governo Federal incapaz de organizar a educação no 

país, responsabilizou as províncias pelo ensino primário e secundário e assumiu o 

ensino superior. Sendo, assim, como consequência da descentralização da educação no 

país,Fernando de Azevedo, explica que “foi o extraordinário desenvolvimento do ensino 

secundário particular em quase tôdas (sic) as províncias, e sobretudo (sic) nas capitais” 

(AZEVEDO, 1963, p. 568).Portanto,podemos perceber que aoretirarem o poder sobre 

educação das mãos do Imperador e passando para os presidentes das Províncias, 

formaram uma educação, ainda, mais elitista e aristocrática, dando acesso, apenas, a 

                                                
18 TOBIAS, 1986, p. 155. Comenta que: “Em 1826, Cônego Januário da Cunha Barbosa apresenta sua 

reforma de ensino nacional, onde eram sugeridas a inspeção escolar e a proibição, durante seis anos, de 

fazer qualquer alteração no sistema de instrução pública. Depois de várias discussões, a parte do projeto 

referente ao ensino foi transformada em lei, a 15 de outubro de 1827, criando, assim, escolas de primeiras 

letras em todas as cidades, vilas e lugarejos”. 



nobreza, aos proprietários de terras e um pequeno grupo da camada burocrática da 

administração do governo. 

Foi, assim, que o governo federal ao transferir a administração dos cursos 

primário e secundários às províncias, passou, também, os mesmos problemas 

enfrentados como, a falta de recursos financeiros e a falta de professores capacitados 

para desenvolver uma educação de qualidade. Portanto, para resolver o problema, foram 

criados nas províncias brasileiras, as Escolas Normais
19

 que tinham por finalidade 

melhorar a formação dos professores. 

2.2- A ESCOLA NORMAL: a formação dos professores 

As Escolas Normais possuíam os cursos com duração de dois anos e de nível 

secundário, funcionava de maneira precária e irregular, oferecendo um ensino formal, 

que não observava as questões teóricas e metodológicas relacionadas com a atuação do 

professor. Essas escolas foram a representação do descaso com a educação, não atendia 

a necessidade de falta de professores e nem na preparação dos mesmos. Assim, “O 

pessoal docente, quase todo constituído de mestres improvisados, sem nenhuma 

preparação específica, não melhora sensivelmente (sic) com as primeiras escolas 

normais que se criaram no país” (AZEVEDO, 1963, p. 586). 

Mesmo com todas as dificuldades encontradas pelas províncias, foram criadas 

nos anos posteriores a 1835, até a Proclamação da República, em 1889, instituições 

públicas e particulares de ensino para meninos e meninas, espalhadas pelas províncias 

brasileiras.Neste contexto, o relatório do Anuário do Ensino do Estado de São Paulo, 

mostra que no ano de 1871, haviam nas províncias brasileiras: 3.491 escolas públicas de 

instrução primário, sendo que 2.343 escolas para meninos e 1.148 para meninas; 711 

escolas particulares de instrução primário, sendo que 458 para meninos e 253 para 

meninas; 107 escolas públicas de instrução secundário, sendo 95 para meninos, 5 para 

meninas e 7 não foram classificadas conforme o sexo; 123 escolas particulares de 

                                                
19AZEVEDO, 1963, 586. Comenta que: “Niterói, em 1835, a da Bahia, em 1836, a do Ceará, em 1845, 

que não foram por diante, a de São Paulo, em 1846, e a do Rio de Janeiro, em 1880, tôdas (sic) com uma 

organização rudimentar à maneira de ensaios, como a de São Paulo que se fundou, com um só professor, 

em 1846, desapareceu em 1867, para ressurgir com um novo plano e um curso de dois anos, em 1874, 

fecha-se novamente em 77 e restabelece afinal em 1880, e só então com um curso mais completo, de 3 

anos” 



instrução secundária, sendo 84 para meninos e 39 para meninas, num total de 4439 

escolas.
20

 

Ao analisarmos os dados acima, percebemos que no ano de 1871, há cinco 

escolas públicas primárias para uma escola particular primária e há duas escolas de 

meninos para cada uma de meninas. A estatística mostra, também, um pequeno aumento 

das instituições de instrução primária para meninas.  

Mesmo com as reformas educacional implantadas no final do período imperial, 

o quadro geral do ensino era de poucas escolas, capaz de atender as necessidades do 

país. Contudo, mostra que a partir do segundo reinado inicia-se um período na qual a 

mulher brasileira começa a participar, mesmo precariamente, do processo educacional 

escolarizado no Brasil, é essa mulher que, desde a colonização do país, se manteve as 

margens da sociedade e submissa primeiro aos pais e depois aos maridos. 

3. A MULHER BRASILEIRA: da submissão colonial ao início de uma 

nova perspectiva de vida 

Neste capitulo, pretende-se analisar a situação da educação da mulher na 

sociedade brasileira, partindo do período colonial, onde a base de toda a sociedade é um 

reflexo da cultura portuguesa e, culminando em meados do século XIX, já no o Brasil 

Independente, quando surgem asprimeiras leis educacionais e as primeiras escolas para 

meninas, fatoimportante para o desenvolvimento da mulher na sociedade brasileira.   

3.1- A MULHER NO PERÍODO COLONIAL BRASILEIRO 

Durante os três primeiros séculos da formação da sociedade brasileira, amulher 

não tinha acesso à educação escolarizada, vivia enclausurada em seus lares, cercadas 

pelas filhas e escravas, destinadas aos trabalhos domésticos, as rezas, oraçõese a 

submissão de seus pais e maridos. Tudo caracterizado, conforme, predominava a única 

educação a que deveria receber. É essa educação que a sociedade portuguesa 

transplantou para as terras brasileiras, pois, acreditavam que “não ficava bem o 

exercício das artes da escrita e leitura para o sexo feminino” (RODRIGUES, 1962, p. 

                                                
20Annuario de Ensino do Estado de São Paulo: 1907-1908. Publicação organizada pela Inspetoria Geral 

do Ensino por Ordem do Governo do Estado.  

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/upload/revistas/AEE19070000.pdf 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/upload/revistas/AEE19070000.pdf


32). Essa mentalidade machista e patriarcal dos portugueses ganhou força na colônia, 

mantendo a mulher “acostumada à sujeição e à obediência”, mesmo ao“passar do poder 

do pai para a do marido” (MACHADO, 1980, p. 155).  

Devido a necessidade de formar uma sociedade baseada nos princípios cristãos, 

o padre jesuíta Manoel da Nóbrega tentou, em vão, criar um projeto de educação 

feminina na colônia
21

, pois acreditava que “poderia vir a colaborar de forma eficiente na 

obra da catequese e conversão do gentio e na formação de famílias autênticas cristãs” 

(RODRIGUES, 1962, p. 18).  

Contudo, Nóbrega não obteve êxito em sua pretensão,pois,seria “humilhação 

demais para a mulher e para a educação metropolitanas que a não possuíam; além disso, 

era pretender elevar demais a mulher brasileira, a mulher da Colônia, para onde 

enviavam degredados e prostitutas” (TOBIAS, 1986, p. 72). Assim, mesmo sem uma 

educação escolarizada,a mulher colonial brasileira não deixou de ser educada. Manteve-

se dentro de seus lares um modelo educacional, destinado às mulheres da classe 

aristocrática, conforme comenta Leda Maria: 

“Primeiros os trabalhos de agulha, de meia, de bordar, de marcar, a branco, a 

matriz, a ouro, a prata, com cabelo, com miçanga, com froque, com 

vidrinhos, com sêda (sic) e depois ... uns elementozinhos de leitura e escrita e 

às vezes algumas contas. Terminara o polimento” (RODRIGUES, 1962, p. 

12). 

Este modelo educacional, manteve a mulher brasileira reduzida “ao papel de 

dona de casa e de “senhora” do “senhor” da casa-grande ou do engenho” (TOBIAS, 

1986, p. 75), deixando para as mucamas e as mães negras a educação dos filhos. Desse 

modo, a “grande maioria das fidalgas e a totalidade das mulheres de outras classes 

sociais continuavam analfabetas” (RODRIGUES, 1962, p. 33), fato que começa a 

mudar a partir do início do século XIX, com a presença da corte portuguesa no Brasil e 

depois com a Proclamação da Independência. 

3.2- SÉCULO XIX: início da educação escolarizada para menina. 

                                                
21RODRIGUES, 1962, p.18. Comenta que “parece que essa idéia (sic) viera dos próprios nativos da Bahia 

que, em 1552, recorreram a Nóbrega para que fôssem (sic) fundados também abrigos para suas filhas, 

confiando-as a mulheres cultas e virtuosas”. 



Foi a partir das medidas tomadas pelo príncipe regente D. João ao chegar ao 

Brasil que, possibilitou na presença de povos estrangeiros e, consequentemente, na 

mudança de hábitos na sociedade, principalmente, no Rio de Janeiro e 

Salvador.Portanto, mesmo sem uma educação escolarizada para as mulheres 

“aperfeiçoam-se os requintes de algumas recepções onde jovens e senhoras brasileiras 

se rivalizam com damas portuguêsas (sic) em manter uma conversão alegre, em cantar 

com arte e dançar com graça” (RODRIGUES, 1962, p. 38). 

A presença de mulheres estrangeiras foi um “marco importante, pois injetava 

no organismo pobre e desvitalizado da sociedade colonial a seiva de preocupações 

intelectuais transportadas de meios mais ávidos de cultura” (Id Ibedem). Neste contexto, 

em 1816, já havia dois colégios particulares no Rio de Janeiro, para meninas. Conforme 

comenta Leda Maria:  

“Eram algumas senhoras francesas e portuguêsas (sic) que recebiam em suas 

casas a título de pensionistas, môças (sic) que quisessem aprender noções de 

língua nacional, de aritmética e de religião, bem como bordados e costuras” 

(RODRIGUES, 1962, p. 38). 

Essa influência cultural estrangeira na sociedade colonial do início do século 

XIX, principalmente no Rio de Janeiro, transformou “pouco a pouco a matrona da era 

colonial em dama de salão do Império” (RODRIGUES, 1962, p. 41). 

Com a Independência do Brasil, surgem novas perspectivas para a educação, 

principalmente, para as meninas, que até então, estavam excluídas do processo 

educacional.Foram criadas leis específicas sobre o assunto e, que,possuíam artigos 

destinados a educação feminina. Foi, por intermédio da reforma do ensino nacional, 

apresentada pelo Cônego Januário da Cunha Barbosa, e que depois resultou na 

promulgação da lei de 15 de outubro de 1827, que “em 1826, implantou em cada 

convento do Brasil uma escola para meninos e, em cada casa de religiosas, uma escola 

para meninas” (TOBIAS, 1986, p. 155). A criação dessas escolas,destinadas as 

mulheres,representa o reconhecimento, por parte das autoridades públicas, da 

necessidade de uma educação voltada para as meninas.Contudo, no primeiro reinado, 

essa educação não passoude escolas primárias, geralmente, subordinado a Igreja, onde 

apenas ensinavam, além, dos afazeres domésticos, as primeiras letras. 



Foi a partir do segundo reinado que o número de escolas destinadas às 

mulheres aumentou consideravelmente e, que, “segundo o testemunho de Lino 

Coutinho, não ultrapassavam de 20 em todo o Império em 1832 e já atingiam, em 1852, 

a 49 e, em 1873, a 174 só na Província de São Paulo” (AZEVEDO, 1963, p. 587). 

A lei nº 34, de 16 de março de 1846, da província de São Paulo, regulamentava 

o programa curricular dessas escolas. Seu artigo primeiro versava sobre as matérias de 

leitura, escrita, aritmética até proporções, noções de geografia prática, gramática e 

religião, para os meninos. Já para as meninas, o artigo segundo, dessa lei, apresentava as 

mesmas matérias com algumas alterações, pois,substituía a geometria por prendas 

domésticas e, ainda, reduzia a aritmética às quatro operações sobre inteiros
22

. Contudo, 

podemos observar que o aumento do número de escolas não possibilitou que a mulher 

brasileira atingisse o ensino superior, pois, apenas uma pequena parte “no período 

tratado, recebe uma instrução secundária não muito profunda” (RIBEIRO, 1986, p. 67). 

Neste contexto, podemos observar que o segundo reinado foi um marco na 

criação de escolas para meninas, mas que não atingiu a sociedade brasileira como um 

todo, e que apenas poucas mulheres puderam ter acesso às escolas no período, 

mantendo o analfabetismo, principalmente feminino, como um marco negativo que 

manteve toda a sociedade brasileira atrasada por muitos anos. 

CONCLUSÃO 

A análise que procurei realizar no processo de inserção da mulher na sociedade 

brasileira, quando da presença da corte portuguesa no Brasil,no início do século XIX 

teve como propósito obter o maior número possível de informações sobre as condições 

educacionais da mulher desse período, importante na formação da aristocracia brasileira 

que se formou a partir do Brasil independente.Outro objetivo foi saber se a lei de 15 de 

outubro de 1827 oficializou a profissão de mestra, primeiro passo para inserir a mulher 

brasileira no processo educacionalpúblico, fato que estiveram excluídas desde o início 

da colonização portuguesa. 

As medidas administrativas tomadas por D. João IV, ao chegar ao Brasil, em 

1808, possibilitou que mulheres estrangeiras, oriundas de Portugal, França, Inglaterra 

                                                
22 ANNUÁRIO DO ESTADO DE SP, p. XII. 
 



entre outros países, desembarcassem nos portos brasileiros, trazendo consigo novos 

conhecimentos e hábitos. Essa presença criou uma euforia na sociedade, principalmente, 

no Rio de Janeiro e Salvador e que despertou na mulher brasileira o interesse de 

participar ativamente das atividades sociais que se formava no Brasil. Contudo, esse 

fato não foi suficiente para criar escolas destinadasàs meninas,fato que será abordado, 

somente, a partir da Independência do Brasil. 

A partir do retorno de D. João VI para Portugal, o Brasil viveu um período de 

agitações políticas que culminou com a Independência, em 1822, a partir de então, o 

Imperador D. Pedro I, precisou criar leis necessárias para a administração do reino. 

Entre as mais importantes foi a lei de 15 de outubro de 1827, primeira lei destinada a 

educação no país. Essa lei previa escolas em todos os lugares mais povoados do 

território brasileiro, inclusive para meninas, previa, ainda, que os mestres e as mestras 

tivessem cargos vitalícios e ordenados iguais. Portanto, numa sociedade onde nunca 

existiu educação escolarizada para meninas, a lei cria a profissão de mestra ao mesmo 

tempo em que determina a criação de escolas para meninas. Assim, é possível observar 

que as poucas professoras que pudessem existir no Brasil seriam incapazes de 

transmitir, com aproveitamento, para as alunas conhecimentos de leitura, escrita, 

aritmética e outros. Neste contexto, concluo que a lei de 15 de outubro de 1827, mesmo 

não sendo seguida conforme a sua determinação foi importante para a formação da 

mulher brasileira, pois além de disponibilizar que as mulheres pudesse ter acesso as 

escolas, oficializou no território nacional a profissão de professora importante para o 

desenvolvimento de toda a sociedade nas décadas posteriores. 
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