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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa, apresenta o Liceu de artes e Ofícios do Rio de Janeiro e sua 

importância na história da educação brasileira, em especial, na história das mulheres. Na 

contramão da historiografia tradicional que por diversas vezes silenciou e tentou aniquilar 

a participação das mulheres na história do nosso país, este trabalho, tem por objetivo 

discutir as diversas relações entre as discussões de gênero e das mulheres no Brasil 

Império, no espaço educacional. Objetivando discutir sobre a educação feminina no 

Brasil no final do século XIX, apresento os cenários econômicos, políticos e sociais que 

cercaram a inauguração das aulas para meninas no Liceu de Artes e Ofícios do Rio de 

Janeiro, marcada pela publicação da Polyanthea Comemorativa da Inauguração das aulas 

do sexo feminino. Conhecer a história do nosso país é conhecer a história que nos 

constitui. A trajetória das mulheres do passado nos possibilitam compreender os discursos 

e cultura que nos cerca e nos afeta no nosso cotidiano. 

PALAVRAS-CHAVES: Educação. Império. História das Mulheres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

This research presents the Rio de Janeiro High School of Arts and Offices and its 

importance in the history of Brazilian education, especially in the history of women. 

Contrary to the traditional historiography that several times silenced and tried to 

annihilate the participation of women in the history of our country, this paper aims to 

discuss the various relations between gender and women's discussions in the Brazilian 

Empire, in the educational space. Aiming to discuss about female education in Brazil in 

the late nineteenth century, I present the economic, political and social scenarios 

surrounding the inauguration of girls' classes at the Rio de Janeiro High School of Arts 

and Offices, marked by the publication of the Commemorative Polyanthea of the 

Inauguration of Female classes. To know the history of our country is to know the history 

that constitutes us. The trajectory of past women enables us to understand the discourses 

and culture that surrounds us and affects us in our daily lives. 

 

KEYWORDS: Education. Brazil empire. Women's history. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Que não haja, no futuro, nenhum estudante que não 

trabalhe e nenhum trabalhador que não estude. 

(Fernando Cardenal)1  

 

Ao longo dos dois primeiros anos de graduação na UFF, tive a oportunidade 

de militar pela Universidade Pública brasileira através do Diretório Acadêmico do curso 

de Pedagogia – DA - e pelo Diretório Acadêmico Central dos Estudantes da UFF, o DCE, 

que carrega como homenagem e protesto o nome de Fernando Santa Cruz, morto pelo 

Estado Brasileiro no período da Ditadura Militar. Deixo aqui minha homenagem há 

centenas de famílias brasileiras que tiveram seus familiares assassinados pelo ódio 

político e cito as palavras de Elzita Santos, mãe de Fernando Santa Cruz, em suas cartas 

à diversas autoridades militares da ditadura, onde esta, durante anos, perguntou: “Aonde 

está meu filho? ”. 

A militância me uniu a diversas pessoas que acreditam em uma universidade 

pública e de qualidade e que estavam, através de suas vidas, dispostas a defender o que 

acreditavam. Comecei a ter maior identificação com as aulas que falavam sobre as 

políticas brasileiras e abordavam a história da educação no Brasil, pois nelas encontrava 

motivos que consolidavam minha luta e me fizeram ter a certeza do caminho que estava 

trilhando. 

Cresci, como muitos brasileiros, em uma família de classe popular, morei 

durante 18 anos no interior do estado do Rio de Janeiro e estudei grande parte da minha 

vida em escolas particulares que adotavam materiais didáticos conteudistas, que nem 

sempre assumiam um compromisso com a verdade. Ao chegar na universidade, logo no 

meu primeiro período, tive o privilégio de ter aula com a professora de História da 

Educação Heloísa Vilela, esta em suas aulas, abriu meus olhos para uma história que até 

então ninguém havia me contado.  

Conheci um país que não tinha sido “descoberto” pelos portugueses, sim 

invadido! Conheci um país que não foi construído pelos nobres europeus, mas pela mão 

de escravos africanos e indígenas. Aprendi sobre uma história de resistência, luta e 

coragem, travada por homens e mulheres que meus livros didáticos nunca tinham sequer 

dito que existiam. 

 
1 Líder da Cruzada de Alfabetização realizada na Nicarágua após a revolução sandistina. 
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Períodos depois cursei História da educação II com a professora orientadora 

desta pesquisa, Alessandra Schueller e ali aprendi sobre os diversos movimentos de 

educação brasileira que ao longo das décadas passou por diversos enfretamentos e 

resistências políticas de pessoas, que assim como eu, em seus espaços tempo, lutavam 

por uma educação pública, de qualidade e emancipadora. Neste período cursei também 

Educação de Jovens e Adultos com a professora Jaqueline Ventura, que durante a 

disciplina nos apresentou os enfrentamentos para a garantia da alfabetização da classe 

popular que durante anos teve seus direitos à escola negado por políticas segregadoras e 

desiguais que desfavorecem as classes populares e a cultura popular. 

Neste momento eu sabia que a História da Educação era o campo político e 

educacional que eu queria desenvolver minhas pesquisas acadêmicas e que a educação de 

adultos era a temática que me interessava. Cursei então, também com a professora 

Alessandra Schueler a disciplina “Gênero, sexualidade e educação” e ali descobri que 

existia a História das Mulheres. Tudo o que eu sabia sobre Brasil, educação, política tinha 

como protagonistas homens, até que esta disciplina abriu meus olhos para outros agentes 

produtores de história e cultura: as mulheres. 

Todas essas coisas estavam atônitas dentro de mim, numa noite, após uma 

reunião da Democracia Socialista, corrente do Partido dos Trabalhadores, no qual eu 

militava, em conversa com um amigo historiador, formado pela UFF, Raphael, descobri 

que o Liceu de Artes e Officios do Rio de Janeiro tinha sido uma das primeiras escolas a 

permitir que mulheres estudassem. Naquele momento eu tive a certeza do que eu queria 

pesquisar. Eu iria falar sobre a História das mulheres que no Brasil Império resistiram aos 

enfrentamentos postos diante delas e escreveram a história do nosso país. 

Eu só conseguia pensar em uma pessoa para me orientar, alguém que durante 

todo esse processo era uma inspiração e referência sobre o que me instigava a pesquisar. 

Conversei com a Alessandra Schueler e então eu tinha uma área de pesquisa, um objeto 

de pesquisa e uma orientadora!  

Para desenvolver a pesquisa precisava aprender mais sobre o Brasil Império 

e os movimentos populares, políticos e educacionais que atuavam naquela época. Autores 

como Jose Gonçalves Gondra e Alessandra Schueler com sua obra “ Educação, poder e 

sociedade no império brasileiro”, Marcelo Mac Cord autor do livro “Artífices da 

cidadania. Mutualismo, educação e trabalho no Recife oitocentista” e Ana Luiza de Jesus 

Costa em sua tese “À Luz das Lamparinas. As escolas noturnas para trabalhadores no 

Município da Corte (1860-1889)” foram leituras fundamentais e inspiradoras para o 
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desenvolvimento deste trabalho. A estes historiadores e educadores minha gratidão por 

todo conhecimento compartilhado.  

Com este trabalho pretendo analisar a experiência histórica das escolas 

noturnas, percebo que o Estado age num papel normatizador, articulando-se com a 

sociedade civil. A educação do povo tem um caráter muito específico diante do Estado e 

as escolas noturnas, destinadas a homens livres, pobres e trabalhadores, não só adultos, 

mas também meninos que trabalhavam durante o dia, se veem marcadas por um espírito 

de não oficialidade. Ao estar ligada a instrução da classe popular, acabava tendo um 

caráter filantrópico e de caridade, acreditando-se que prestavam um favor aos desprovidos 

de sorte, exercendo assim uma função em benefício do progresso e da civilização da 

nação. Essa demanda não surge como emergência da classe popular, mas sim do processo 

de urbanização que a sociedade brasileira vinha enfrentado, sendo necessário um povo 

escolarizado distante da “vadiagem”, preparado para o trabalho manual e repetitivo das 

industrias e fábricas. Os cursos noturnos são datados desde do decreto n° 7031 de 6 de 

setembro de 1878. Mas aqueles que foram para frente e conseguiram realizar suas funções 

eram em geral os das áreas urbanas, ligados a Associações e Sociedade de caráter privado, 

como o Lyceo de Artes e Officios do Rio de Janeiro - com o objetivo de formar artífices 

e operários industriais especializados. 

No primeiro capítulo deste trabalho, assim como para mim foi fundamental 

compreender o cenário histórico, político e cultural do qual iria pesquisar, apresento o 

Brasil Império e as mudanças sociais e econômicas que o período dos anos 1800 

enfrentavam. Com o surgimento das máquinas, o avanço da urbanização e as novas 

tecnologias que se apresentavam, o modo de vida das pessoas passou por importantes 

mudanças que empurravam a sociedade brasileira para novos parâmetros de 

modernização e moralização.  

Neste cenário a abertura de escolas tornou-se palco de lutas políticas, onde a 

Igreja Católica, os governantes e a própria sociedade civil travaram importantes 

discussões a respeito da educação. A historiografia tradicional conta a história deste 

período como a época onde a burguesia se desenvolveu e protagonizou as discussões e 

decisões sobre o Brasil, entretanto, desde a segunda metade do século XIX projetos 

educacionais voltados para a classe popular, jovens e adultos analfabetos e mulheres já 

existiam e foram de extrema importância para o desenvolvimento do Brasil. 

Dentre estes projetos destaca-se o Lyceo de Artes e Officios do Rio de Janeiro 

da Sociedade Propagadora de Bellas Artes, instituição sobre a qual me debrucei afim de 

compreender melhor sua importância para a sociedade brasileira e seus impactos sobre os 
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moradores do Rio. No segundo capítulo apresento parte da história da instituição, seu 

fundador Francisco Joaquin Bethencourt da Silva e os caminhos que foram traçados para 

que o Lyceo se tornasse referência na educação daquele período.  

Ao pesquisar sobre a instituição, encontrei diversas leis que asseguravam ou 

não o direito de quem deveria receber esta educação, compreendendo através disto, o 

modo de vida e lutas políticas travadas naquela sociedade. Abordo neste capítulo 

informações sobre a estrutura física do Lyceo, seu currículo, os professores e alunos que 

escreveram a história desta escola. Encontro aqui uma importante parte da história que é 

ocultada nos livros e materiais didáticos atuais, os quais adolescentes e jovens hoje em 

dia não escutam falar: a história das mulheres. 

A partir do desenvolvimento da História das Mulheres, tem sido possível 

pensar e compreender a mulher em diversas esferas e não somente dentro dos lares, nos 

papeis de mães e esposas. Esta ampliação permite-nos compreender outros espaços 

ocupados por essas mulheres, como os âmbitos sociais, públicos, de educação formal e 

informal, nos movimentos de lutas políticas, no campo de trabalho urbano e rural e no 

sustento econômico de casas e famílias. Dentre os múltiplos espaços ocupados pelas 

mulheres, esta pesquisa destaca os espaços formais e informais de educação para meninas 

no Brasil Império, as legislações, os cenários políticos e sociais, os enfrentamentos dos 

discursos religiosos e a luta para alcançar novos lugares para a mulher: a escola. 

Durante muito tempo a educação foi vista como um direito exclusivo aos 

homens. Às mulheres cabia apenas o cuidado da casa, dos filhos e trabalhos que não 

necessitavam de instrução. Na década de 1880 o cenário em relação a educação feminina 

sofre transformações. Inauguram-se cursos profissionais femininos, entre eles o de Bellas 

Artes. A educação feminina estava sendo pensada, naquele momento, como base para 

uma reforma da sociedade. Mesmo com múltiplos enfoques sobre o porquê da 

escolarização feminina podemos observar uma mudança no papel da mulher no âmbito 

público e privado, abrindo caminhos para novas possibilidades de atuação das mulheres 

na sociedade. 

Com o objetivo de comemorar tal marco, homens e mulheres que estiveram 

envolvidos com o processo de abertura da escolarização feminina no Lyceo de Artes e 

Officios do Rio de Janeiro, produziram a Polyanthéa Comemorativa, onde escreveram 

depoimentos e prestaram homenagens sobre a importância da educação das mulheres. No 

capítulo final desta pesquisa apresento partes dos textos da Polyanthéa, as quatro 

escritoras que fizeram parte desta coletânea e como seus escritos nos possibilitam 

compreender um pouco mais sobre a sociedade e cultura do Brasil Império e os lugares 
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onde as mulheres se moviam e se transformavam nesta sociedade escrevendo a história 

do nosso país.   
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2.  O BRASIL DO SÉCULO XIX E A EDUCAÇÃO POPULAR. 

Durante o século XIX, a sociedade brasileira passou por mudanças 

fundamentais nos campos políticos, sociais e na forma de ver e entender a nova realidade 

que estavam vivendo. Nesse período iniciou-se o desmantelamento da escravidão, 

substituindo-a pelo trabalho assalariado, enquanto as fazendas de café e outras lavouras 

brasileiras modernizaram-se, deu-se início as tensões políticas do Império, as discussões 

médico higiênicas, a criação de associações e sociedades beneficentes, as ações do Estado 

e dos demais dirigentes administrativos da instrução pública. As cidades cresceram e 

nelas as primeiras indústrias se instalaram, ocorrendo um surto industrial no Brasil.  

A educação brasileira acompanhou os principais fatos econômicos e sociais 

que assolavam o mundo nesse momento. O surgimento das máquinas transformou, de 

maneira drástica, as relações de produção, com o crescimento e desenvolvimento da 

atividade fabril. No meio agrícola, o surgimento de novas técnicas fez aumentar a 

produtividade e o emprego de novas fontes de energia, como a eletricidade e o petróleo 

que substituíram o carvão, e maximizaram a produção. A maciça entrada de pessoas, que 

saíam do campo em direção as cidades, alterou e transformou os pequenos e restritos 

eixos urbanos que já existiam. Nesse período, a urbanização acelerou por conta do 

capitalismo industrial e houve maior necessidade de expansão das fronteiras econômicas 

e educacionais. Este processo de industrialização proporcionou, através dos anos, que 

províncias como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais se tornassem centros de 

atração para que os colonos que, espremidos pelo latifúndio, se deslocassem para a cidade 

à procura de uma vida melhor, mais confortável financeiramente. 

Os homens, que se investiam do direito e dever de representar os interesses 

públicos, afirmavam a necessidade de transformações para a sociedade brasileira, o que 

significava não só para as autoridades, mas para toda a sociedade que era preciso atingir 

certos parâmetros de modernização e moralização que equiparasse o Brasil às sociedade 

civilizadas da Europa ocidental e aos Estados Unidos. A consolidação da nação ganhava 

vigor com base em princípios liberais, como “progresso”, “modernização”, 

“desenvolvimento” e “civilização”2. Neste cenário era possível pensar na abertura das 

escolas no império brasileiro. 

A historiografia mais tradicional, afirma que a escola surge como um 

privilégio exclusivo das classes que detinham poder econômico – a burguesia – mas desde 

 
2 ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do 

nacionalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.  
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a segunda metade do século XIX, existem indícios de projetos educacionais voltados para 

jovens e adultos trabalhadores, como cursos primários noturnos, as escolas dominicais, 

as conferências populares e os cursos de ensino profissional.3 

 

A história da consolidação do Estado Imperial brasileiro é também a história 

da Instrução Pública e do surgimento da educação enquanto uma temática 

relacionada às preocupações do Estado, sendo considerado, em 1824, um dever 

constitucional a garantia da “instrução primária gratuita a todos os cidadãos”. 

O Ato Adicional de 1834 atribuiu às Províncias o dever de legislar e organizar 

o ensino primário e secundário, restando ao governo central, através da pasta 

do Ministério do Império, a gestão de ambos os graus no Município Neutro, 

além do superior em todo país.4 

 

Essas escolas foram destinadas para o ensino das primeiras letras, que tinham 

como matérias os cálculos básicos, a leitura, o sistema usual de pesos e medidas, a escrita 

e a doutrina cristã católica, para meninos a partir dos 14 anos. A liberdade de ensino, 

regulamentada desde o primeiro decreto educacional imperial em 1827, dizia que todo 

cidadão que comprovasse conhecimento no que estava se propondo a ensinar, conhecido 

como, “notório saber”, e que atestasse moralidade e conduta compatível com a função, 

sendo maior de 21 anos, através de carta assinada pelo pároco da freguesia, poderia dar 

aulas sem necessariamente ser formado professor pela escola normal. A pessoa que 

correspondesse a esses pré-requisitos poderia abrir aulas particulares e se 

responsabilizaria por todo custeio delas, apesar de que muitos professores solicitaram do 

Estado que houvesse um custeio sobre as aulas dadas. A licença era restrita ao 

estrangeiros desde que não estivesse garantida aos brasileiros a ocupação de pelo menos 

metade do número total de professores.5 

As escolas fundadas na Corte tinham um compromisso com o espargimento 

e unificação da língua nacional, o alastramento da religião, o ensino da escrita, da leitura 

e rudimentos de aritmética, mas principalmente à uma moral atrelada às visões das classes 

dominantes – senhoriais – sendo muito comum encontrarmos, no Brasil deste período, 

discursos de exaltação à missão civilizadora da instrução e da escola. As intenções básicas 

do ensino primário fundamentavam-se na tentativa de forjar e manter a unidade, na 

garantia da ordem pública e o estabelecimento de laços e hierarquias entre a população, 

distinguindo os súditos e os cidadãos da massa de escravos. (MARTINEZ, 1997, p. 14) 

 
3 COSTA, Ana Luiza. À Luz das Lamparinas. As escolas noturnas para trabalhadores no Município 

da Corte (1860 – 1889). Dissertação (Mestrado em Educação) – UERJ. Rio de Janeiro, 2007. 
4 MARTINEZ, Alessandra. Educar e instruir: a instrução popular na corte imperial –1870 a 1889. 

Dissertação (Mestrado em História) – UFF. Niterói, 1997. 
5 BRASIL. Lei nº 630, de 17 de setembro de 1851. Autorisa o Governo para reformar o ensino primario e 

secundario do Municipio da Côrte. 



17 
 

Entretanto, essas escolas não estavam abertas a qualquer público. Em 1854, 

através do Regulamento da Instrução Primária e Secundária no Município da Corte, ficou 

claro que as escolas eram ambientes direcionados à população livre e vacinada, não 

portadora de moléstias contagiosas. Os pretos e africanos livres ou libertos6 eram 

terminantemente proibidos de matricularem-se nas escolas públicas. É possível perceber 

o surgimento de uma hierarquia de saberes, onde o homem livre e saudável, apesar da 

ainda submissão e relação de dependência com a elite econômica e intelectual da época, 

ainda assim, encontrava-se num lugar, mais digno e de maior prestígio que os escravos, 

tornando estes, subordinados também ao homem livre que passava a ter acesso a uma 

nova cultura, que o permitia criar novas perspectivas de ascensão social, enquanto os 

escravos e negros africanos eram banidos de mais este direito.  

Outras leis estabeleciam regras sobre os que receberiam a “dádiva” do ensino. 

O Regulamento da Instrução Primária e Secundária da Corte7 designava que os alunos 

das escolas públicas deveriam estar dentro de uma faixa etária, limitada austeramente 

conforme os graus de ensino. Os homens livres, aptos a frequentar as escolas primárias 

deveriam ter entre 5 e 14 anos e, no caso do ensino secundário, entre 14 e 21. Para além 

dessas idades estipuladas, não era permitido o acesso à escola. Além disso, o regulamento 

também implicava na obrigatoriedade do ensino primário de 1° grau para os indivíduos 

livres de 7 a 14 anos. Os responsáveis das crianças nessa faixa etária que não as tivessem 

posto na escola, estariam sob pena de multas de 20 a 100 réis. Entretanto o ensino 

secundário não foi considerado obrigatório, sendo assim, continuaria restrito a uma 

pequena parcela da população livre. 

 

A instrução primária foi entendida como a instrução popular por excelência, 

destinada a toda a população livre. Incluindo as crianças provenientes das 

famílias livres e pobres, a escola primária pretendia construir um espaço de 

integração e inclusão social, preparando-as para a aquisição futura de uma 

instrução profissional. Por outro lado, ao limitar ao nível primário a “divida 

sagrada e restrita” do Estado, a escola também buscava excluir, criando e 

recriando hierarquias, diferenciando as crianças pobres daquelas pertencentes 

à “boa sociedade”.8 

 

 
6  Na Província do Rio de Janeiro, por lei de 1835, os “pretos africanos livres ou libertos” também eram 

impedidos de obter instrução nas escolas do governo. Ver MATTOS, Opus cit. p.261. Para a Corte, não 

encontramos a proibição legal aos libertos e africanos livres, porém, é significativo que, em 1878, o 

Ministro do Império Leôncio de Carvalho, ao criar cursos noturnos de adultos, tenha expressado 

literalmente que a matricula seria franqueada aos libertos, sinal de que talvez esta entrada fosse 

impossibilitada ou dificultada até então. 
7 BRASIL. Decreto n° 1331-A, de 17 de fevereiro de 1854.  Approva o Regulamento para a reforma do 

ensino primario e secundario do Municipio da Côrte. 
8 MARTINEZ, Alessandra. Educar e instruir: a instrução popular na corte imperial –1870 a 1889. 

Dissertação (Mestrado em História) – UFF. Niterói, 1997. P.19 
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Estabelecida como uma dádiva das elites dirigentes e intelectuais, a educação 

de jovens e adultos trabalhadores no Brasil Império, teve seu sentido voltado não 

necessariamente para resolver o problema da instrução do trabalhador, mas para a 

“instrução de uma hierarquia dos saberes socialmente dominantes, delimitando a figura 

do chamado “analfabeto”, como aquele que não possuía tais saberes em seu nível mais 

básico”, buscando “libertar os deserdados da sorte das trevas da ignorância”. O ensino 

das primeiras letras torna-se tão importante para a formação desta sociedade que, 

“cidadãos beneméritos” e o “Estado responsável” acenderão lamparinas nas escolas, no 

período da noite, para instruir e educar o homem analfabeto.9 

Apesar da comum condição de letramento à época, começa a ser gerado um 

incomodo em relação aos adultos que não detinham o conhecimento sobre a escrita e a 

leitura, considerando-os “desviantes” e “degenerados”, associando a eles deformidades 

que iam desde incapacidade e ignorância a pobreza e vadiagem. Apesar de serem vítimas 

dessas condições, eram responsabilizados por atrapalhar os rumos do progresso da nação. 

Torna-se comum encontrar discursos que enaltecem a escola como a “solucionadora” 

desses problemas, exaltando à missão civilizadora da instrução. O ensino se estrutura a 

partir da organização do trabalho no Brasil, que se processa em decorrência das 

necessidades de expansão internacional do capital. 

Três forças tiveram protagonismo nos assuntos educacionais no Brasil 

durante o século XIX: O Estado, as Igrejas e a Sociedade Civil, que trabalharam hora 

juntos, hora disputando entre si, concepções, valores, ideologias e os rumos da educação 

nacional. Influenciados por fatores externos, como a Revolução Industrial e a Revolução 

Francesa, que ditaram novos padrões e ideias para a vida em sociedade e o mundo do 

trabalho, como o lema “Igualdade, Liberdade e Fraternidade” que ganhou grande força 

no território nacional, gerando o agravamento das relações de poder e soberania sobre a 

mão de obra trabalhadora e sobre as riquezas do país.   

Como já foi dito aqui, a instrução primária era gratuita a todos os cidadãos, 

presente no artigo 179, no inciso XXXII, entretanto o o inciso XXXIII se compromete 

com abertura de “Collegios” e Universidades, onde seriam ensinados os “elementos das 

Sciencias, Bellas Letras e Artes”. Deste modo, O Estado assume duas funções, de extrema 

importância, garantir a gratuidade do ensino primário, já que o Brasil passava por um 

processo civilizatório, onde era necessário construir o perfil do cidadão brasileiro e ao 

mesmo tempo, tomava para si a responsabilidade e direito de organizar o ensino 

 
9 COSTA, Ana Luiza. À Luz das Lamparinas. As escolas noturnas para trabalhadores no Município 

da Corte (1860 – 1889). Dissertação (Mestrado em Educação) – UERJ. Rio de Janeiro, 2007. 
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secundário e superior, que não tinha caráter gratuito. Ainda sobre o ensino primário, é 

importante ressaltar que: 

 

Ler, escrever, contar e crer por meio de saberes como a língua nacional, 

aritmética, cálculos, geometria, história nacional, religião católica, apostólica 

e romana, por exemplo. Para as meninas, uma redução no campo da 

matemática e uma inclusão no campo da “ciência da casa”. Ao definir o 

repertório de saberes da escola primária, o Estado explicita o que pretende: agir 

sobre meninos e meninas. Ação que busca unificar a língua, selar ainda mais 

os vínculos do Estado com a Igreja católica e criar uma história para o Brasil, 

sendo o texto da Constituição uma peça-chave neste projeto, a ponto de ser 

recomendada, no corpo da lei, como leitura para as escolas de primeiras 

letras.10 

 

Cabe sobrelevar, que no que diz respeito a educação das meninas vemos uma 

diferença curricular, que deixa claro o lugar diferenciado que cabia a mulher na sociedade 

brasileira, levando-nos a uma reflexão sobre a importância das lutas femininas no decorrer 

da nossa história para garantir o direito a uma educação igual e justa. A redução no campo 

da matemática no ensino das meninas demonstra qual destino social esperava-se que as 

mulheres ocupassem. Descrendo de suas capacidades intelectuais e como forma de 

regular seu comportamento, corpo e lugar na sociedade, bani-las do direito a um currículo 

que contemplasse áreas de formação profissional, incrementando neste, uma “ciência da 

casa” demonstrava o lugar onde O Estado designava que as mulheres ocupassem: o 

mundo privado. Este posicionamento político foi apoiado e impermeado pelas 

concepções da Igreja Católica, que pregava, junto a legislação educacional, que à mulher 

cabia o lugar do lar, da obediência, da pureza e do silencio. As entrelinhas deste currículo 

previam a forma de se vestir, de se relacionar, qual lugar social ocupar, de que forma 

amar e viver. Deste modo, torna-se institucionalizado a forma de ser mulher no Brasil do 

século XIX. 

Para as elites que norteavam o Império, os ideais e os discursos designados à 

civilização e comportamento dos cidadãos, tornaram-se fundamento para uma série de 

projetos políticos e medidas administrativas que nortearam a constituição do Estado 

nacional. Surgiram então grupos e agremiações inclinados a promover a instrução e a 

educação, engendrando novos espaços de sociabilidade e novos mecanismos de contato 

entre as elites políticas, as camadas médias urbanas e o povo miúdo 

 

Essas associações promoveram a aproximação entre pessoas que partilhavam 

ideias e interesses comuns, como, por exemplo, os clubes e grêmios 

 
10 GONDRA, José Gonçalves; SCHUELER, Alessandra.  Educação, poder e sociedade no Império 

brasileiro. São Paulo: Cortez, 2008.  
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abolicionistas e republicanos, que, disseminados por várias cidades e regiões 

do Império, nas décadas de 1870 e 1880, congregaram indivíduos e grupos 

oriundos de vários setores sociais e profissões, incluindo os professores. 11 

 

 Em 1827 uma das mais importantes agremiações educativas durante os anos 

oitocentos foi construída:  

 

A Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, também conhecida como 

Sociedade Promotora da Indústria Nacional, foi considerada por Silva (1979) 

a primeira sociedade civil do Império. Fundada por iniciativa de Inácio Álvares 

Pinto de Almeida, negociante do Rio de Janeiro, nos seus estatutos, a sociedade 

afirmou o objetivo de contribuir para a civilização e progresso da pátria por 

meio do auxílio à indústria, com a aquisição de máquinas e o incremento das 

riquezas nacionais.12 

 

Estas sociedades não ofereciam apenas formação profissional, mas também 

expunham seus direcionamentos políticos, contribuindo para formação de ideais, 

direcionamentos e lutas políticas. Por meio da Revista Oficial, O Auxiliador da Industria 

Nacional, foram divulgadas algumas de suas ideias que tinham interferência direta na 

forma de organização da sociedade, como os artigos que condenavam a escravidão, 

colocando-se a favor da mão de obra livre. Contribuindo, deste modo, para a formação e 

estruturação de outras instituições, como a Sociedade de Colonização (1835), o Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro (1838) e o Instituto Fluminense de Agricultura (1860), 

colaborando também para a organização e estruturação das Exposições Nacionais 

realizadas no Segundo Reinado (1861, 1866, 1872, 1875, 1881 e 1888) e sendo 

responsável pela criação e manutenção de estabelecimentos de ensino primário, 

profissional, artístico e técnico, bem como de cursos noturnos para adultos. 

Outras Sociedades foram se estruturando e ganhando espaço e aderência da 

população como a Sociedade Amante da Instrução, regulamentada em 1831, a Sociedade 

de Medicina do rio de Janeiro, a Sociedade de Instrução Elementar (1831), fundada pelo 

regente Pedro de Araújo Lima e José Bonifácio de Andrada e Silva, a Sociedade de 

Educação Liberal e Sociedade de Instrução Gratuita, a Sociedade Auxiliadora das Artes 

Beneficente (1836), A Sociedade Propagadora da Instrução pelas Classes Operárias da 

Lagoa, (1872),13. Em meados do século XIX a Sociedade Propagadora de Belas Artes 

 
11 GONDRA, José Gonçalves; SCHUELER, Alessandra.  Educação, poder e sociedade no Império 

brasileiro. São Paulo: Cortez, 2008.  
12 GONDRA, José Gonçalves; SCHUELER, Alessandra.  Educação, poder e sociedade no Império 

brasileiro. São Paulo: Cortez, 2008.  
13 Para um estudo mais aprofundado sobre estas Sociedades Educativas, consultar o Livro “Educação, Poder 

e sociedade no Império Brasileiro” de José Gonçalves Gondra e Alessandra Schueler.  
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(1856) criou o Lyceu de Artes e Oficios, instituição de extrema importância para o ensino 

artístico e técnico na Corte, na qual nos aprofundaremos no capítulo dois deste trabalho. 

Neste contexto de crescimento dos espaços educacionais no império, cada vez 

mais a pobreza era vista como um problema a ser combatido. Por volta dos anos de 1870 

e 1880 as discussões sobra a abolição da escravidão se acentuaram, consequentemente, a 

reorganização da sociedade e das formas de controle sobre a classe trabalhadora, 

precisava ser discutida. Os projetos educacionais foram um dos principais meios para 

propagar esses novos ideais. 

A instrução pública era carregada de concepções disciplinarias e 

civilizatórias, porque através delas concebia-se a ideia da “regeneração social”, a fim de 

redefinir as noções sobre caridade e pobreza. Um dos caráteres assumidos por essa nova 

perspectiva foi a de intervir nos hábitos e comportamentos, através da inserção do 

discurso médico e higienista, que por meio de campanhas educativas exaltavam princípios 

como a positividade do trabalho, do modelo familiar nuclear, da economia, da moralidade 

e da religião. 

  

Por meio das iniciativas pontuais aqui brevemente enumeradas, pudemos 

perceber que, ao longo do século XIX, diversos setores da sociedade imperial 

se reuniram em agremiações privadas, leigas e religiosas para organizar modos 

de intervenção visando à constituição de escolas primárias e profissionais, 

cursos noturnos para trabalhadores, asilos e educandários para a infância 

pobre. Na maioria dos casos, as agremiações receberam apoio pecuniário do 

governo, por meio de subvenções ou concessões de espaços físicos, como, por 

exemplo, as casas alugadas ou a doação de materiais, livros e objetos escolares. 

Dentre elas, muitas foram “apadrinhadas” pela família imperial. Sob os 

auspícios e a direção das autoridades administrativas, o princípio da liberdade 

de ensino fundamentava o impulso à atuação dos particulares, medida que 

integrava a política geral da instrução pública. As iniciativas do Estado 

imperial, através dos instrumentos legais de seus órgãos de inspeção, de 

fiscalização e das sociedades, constituíram um conjunto de ações que se 

complementavam. Contudo, mais do que um apoio mútuo, esses 

empreendimentos também representavam disputas por ideias e, às vezes, 

defenderam maneiras distintas de encaminhar a educação, discutindo sobre o 

quê, quem, como e quando educar. Dialogando com as autoridades públicas e 

disputando concepções, ações e formas de educar e instruir a população, a 

iniciativa particular apontava para a diversidade e a complexidade existentes 

em torno de um projeto comum: a formação do povo e a civilização do país.14 

 

O ensino primário, com todas as suas limitações, era um lugar possível para 

muitos, já que por lei sua gratuidade era garantida. Entretanto, o ensino secundário 

organizava-se de outro modo e sua gratuidade não era garantida por lei, enquanto seu 

gerenciamento, ficava sobre responsabilidade da nobreza do Império. Uma característica 

 
14 GONDRA, José Gonçalves; SCHUELER, Alessandra.  Educação, poder e sociedade no Império 

brasileiro. São Paulo: Cortez, 2008.   
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marcante do ensino secundário no XIX é que o mesmo funcionava como uma preparação 

para a entrada no ensino superior, as escolas elementares e secundárias, portanto, não 

representavam graus sucessivos do processo educativo. Deste modo, podemos afirmar 

que, diferentemente da realidade que temos hoje, promovida por políticas públicas como 

o REUNI15, o ensino superior naquela época era algo muito aquém de ser alcançado pelas 

classes trabalhadoras. 

Seu caráter era expresso em cursos justapostos, que se diferenciavam com 

base nos níveis sociais da clientela. Seus objetivos pedagógicos distinguiam-se em suas 

organizações didáticas, na preparação e nas condições de trabalho de seus professores 

(Silva, 1969). Temos como exemplo dessa instituição o Colégio Imperial, hoje conhecido 

como Colégio Pedro II, que fazia parte de um projeto civilizatório maior, objetivando 

formar os futuros quadros da elite nacional, deste modo, subtende-se quem era o público 

deste colégio, ficando claro que os negros, escravos libertos, homens pobres e mulheres 

estavam de fora, afinal, estes não se enquadravam no perfil daqueles que deveriam formar 

a elite brasileira.  

O Colégio se organizava como um internato masculino, sendo assim, as 

mulheres não podiam beneficiar-se da instrução ali oferecida já que aquele não era um 

espaço onde as mesmas eram aceitas. O objetivo era formar homens para os postos da 

alta administração pública. Revelando, deste modo, o caráter patriarcal da gestão do 

Império, onde os que estariam aptos para administrar as grandes instituições, os negócios 

e a política eram os homens. 

Grande parte de seus alunos pertenciam a elite econômica brasileira, 

entretanto, haviam previsões para estudantes pertencentes a classes trabalhadoras. 

Inspirados nos valores europeus de civilização e progresso, o Colégio Imperial era um 

modelo a ser seguido na sociedade, seus alunos saiam com diploma de Bacharel em 

Letras, prontos para ingressar nos cursos de nível superior. Poucos alunos saiam com esta 

formação. O curso era extenso, sete anos, e muitos optavam por caminhos mais rápidos 

para ingressar no nível superior. 

 
15 Com o Reuni, o governo federal adotou uma série de medidas para retomar o crescimento do ensino 

superior público, criando condições para que as universidades federais promovam a expansão física, 

acadêmica e pedagógica da rede federal de educação superior. Os efeitos da iniciativa podem ser percebidos 

pelos expressivos números da expansão, iniciada em 2003 e com previsão de conclusão até 2012. 

As ações do programa contemplam o aumento de vagas nos cursos de graduação, a ampliação da oferta de 

cursos noturnos, a promoção de inovações pedagógicas e o combate à evasão, entre outras metas que têm 

o propósito de diminuir as desigualdades sociais no país. 

O Reuni foi instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, e é uma das ações que integram o 

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE).   
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Como caminho mais rápido para o ingresso em cursos superiores e com o 

objetivo de consolidar o secundário regular, Liceus e Ateneus foram criados em diversos 

espaços, apontando para as disputas existentes no cenário da educação no Brasil Império. 

A respeito dos liceus provinciais e ateneus, conferir Alves (1992), Amorim (2006), 

Arriada (2004), Barros (2002), Gally (2002), Nunes (2000), Oliveira (2000) e Vechia 

(2005). 

Um dos espaços educativos formais onde as mulheres eram aceitas era 

noturno secundário do professor José Manoel Garcia, que foi inaugurado no ano de 1883. 

Suas atividades ocorriam no prédio do Externato do CPII, com duração de cinco anos, 

seu currículo continha aulas de: 

 

português, italiano, francês, inglês, alemão, latim, matemáticas elementares, 

geografia, história geral, cosmografia, corografia do Brasil, história do Brasil, 

retórica e poética, história literária, literatura nacional, gramática histórica da 

língua portuguesa, filosofia racional e moral, ciências físicas e naturais, 

higiene, economia doméstica, legislação usual e pedagogia. De acordo com o 

secretário Theophilo das Neves Leão, o Curso Noturno Gratuito de ensino 

secundário para o sexo feminino se comprometia em conservar a mobília que 

fosse utilizada e indenizar a importância da despesa do gás que excedesse ao 

uso do colégio.16           

 

As mulheres que tinham acesso a essa formação pertenciam as classes nobres 

do Império, caso desejassem uma formação mais completa tinham como alternativa a 

contratação de preceptoras, o envio destas meninas para instituições privadas, localizadas 

na província ou a educação religiosa, oferecida nos conventos. Percebe-se aqui as 

múltiplas formas de ser mulher no Brasil Império, além de serem excluídas de muitos 

espaços e formas de educação, as mulheres pobres estavam subordinadas também às 

mulheres pertencentes a nobreza do império. As questões de classe permeavam todo o 

século XIX e definiam as possibilidades de acesso à cidade, a cultura, a educação e a vida.  

Todas as medidas educacionais ditas até aqui, tiveram em sua essência a 

transformação da sociedade brasileira. No campo social, a mudança na forma de agir, 

pensar e se portar foi inserida através dos discursos e espaços educacionais, que criaram 

o “brasileiro”, mas também transformaram o discurso cientifico da nação, que reivindicou 

para si o estatuto de saber especializado. A criação de museus, teatros, institutos, escolas, 

o Jardim Botânico, dentre outras, expressam as tentativas de modernização e 

investimentos num novo rumo para as ciências no país. Neste período, muitos brasileiros 

dedicaram-se a viagens ao exterior, principalmente a Europa, que naquele momento era 

 
16 GONDRA, José Gonçalves; SCHUELER, Alessandra.  Educação, poder e sociedade no Império 

brasileiro. São Paulo: Cortez, 2008.  



24 
 

o berço da modernidade e inovação mundial. Deste modo, as instituições de nível superior 

sofreram importantes transformações. 

 

No caso da medicina, é possível reconhecer três dispositivos complementares 

ativados pelos médicos no sentido de construir o campo da ciência médica ou 

da vida, de forma cada vez mais autônoma: a instituição de formação (a 

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro — FMRJ), a organização da 

corporação (a Academia Imperial de Medicina — AIM) e a produção escrita 

dos médicos, com seus respectivos suportes materiais e modalidades narrativas 

(teses, livros, jornais, periódicos e literatura, dentre outros). De modo geral, é 

possível evidenciar o emprego desses mesmos dispositivos nos campos 

jurídico, da engenharia, belas-artes, literatura e no do comércio. Em conjunto, 

a Faculdade, a Academia e o impresso médico concorreram para criar, 

identificar e combater o charlatanismo e o ocultismo, ao mesmo tempo em que 

procuravam apresentar alternativas ao modo de intervenção dos cirurgiões, 

curiosos e feiticeiros existentes, representados pela ordem médica como 

charlatães.17 

 

A Faculdade de Direito, junto com a de Medicina, tinha protagonismos dentre 

os cursos superiores no Brasil Império, apresentavam-se à sociedade como campos de 

conhecimento autorizados a solucionar os problemas da nação, detendo conhecimentos 

inquestionáveis para a população. Empossados dos títulos de doutores, os profissionais 

destas áreas tinham prestigio e ocupavam lugares de relevância na sociedade. Os 

caminhos destas instituições de ensino não foram lineares e assim como em todo o 

processo educacional do império enfrentaram seus dilemas e divergências.18  

A formação rígida, entretanto, diferenciada, que buscava superar suas atuais 

possibilidades não se vinculava somente aos cursos de Direito e Medicina, a formação 

dos militares e dos artistas também buscava novas formas de estruturar-se e aprimorar-

se. Em 1881, D. João VI. Institui a Academia Real Militar, único espaço de formação 

para engenheiros no Brasil até aquele momento. Em 1823, esta Escola passou a ser 

denominada Imperial Academia Militar. 

 

De acordo com Cunha (2006), só a partir da reforma das Escolas Militares, em 

1858, é que a formação de oficiais desdobrou-se em duas escolas: a Escola 

Militar tornou-se a Escola Central, que continuou a funcionar no Largo de São 

Francisco, enquanto a Escola de Aplicação do Exército foi transformada na 

Escola Militar e de Aplicação, estabelecida nas fortalezas de São João e da 

Praia Vermelha, todas na Corte. O curso de Cavalaria e Infantaria, que existia 

na província do Rio Grande do Sul, foi reduzido a uma escola militar 

preparatória, para oficiais subalternos.19 

 
17 GONDRA, José Gonçalves; SCHUELER, Alessandra.  Educação, poder e sociedade no Império 

brasileiro. São Paulo: Cortez, 2008.  
18 Para um estudo mais aprofundado sobre estas Sociedades Educativas, consultar o Livro “Educação, Poder 

e sociedade no Império Brasileiro” de José Gonçalves Gondra e Alessandra Schueler, Capítulo 3, 

Faculdades e Academias Superiores, página 134. 
19 GONDRA, José Gonçalves; SCHUELER, Alessandra.  Educação, poder e sociedade no Império 

brasileiro. São Paulo: Cortez, 2008.  
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As viagens para Europa serviram como inspiração para as instituições e 

formas de estabelecer as relações educacionais no Brasil Império. A Academia Imperial 

de Belas Artes – AIBA, no Rio de Janeiro, foi inaugurada em 1826 e tinha formatos, 

estruturais e curriculares, semelhantes as instituições Europeias. Os estudantes que por 

ali passavam tinham formação científica e humanística, tinham aulas de desenho de 

observação e cópia de moldes. Tinham atribuições como organização de exposições, 

concursos e prêmios, conservação do patrimônio, criação de pinacotecas e coleções, o 

que significa o controle da atividade artística e a fixação rígida de padrões de gosto.  

Outra importante instituição superior, voltada para a formação de homens e 

mulheres que almejassem dedicar-se aos estudos musicais era o Conservatório de Música, 

criado em 1841, que oferecia gratuitamente, em horários específicos, em turmas 

separadas por sexo, aulas de rudimentos de música, solfejo, noções gerais de canto, 

“regras de acompanhar e de corda”, composição e aulas de instrumento de sopro e de 

corda.  

 

Como se pode perceber, a formação superior no Brasil articula iniciativas em 

vários domínios que possuem pelo menos um ponto em comum: organizar um 

discurso especializado em campos específicos, como condição para forjar 

também uma independência científica e cultural em relação às metrópoles, 

ainda que se observem os vínculos que as instituições mantinham com suas 

congêneres de além-mar. O projeto de tornar-se independente, sabemos, não 

se encontra encerrado e, até hoje, encontra fortes resistências no exterior, posto 

que os países imperialistas ainda adotam princípios e recursos para manter 

vários países e povos sob seus domínios.20 

 

A educação no Brasil Império foi permeada por questões de classes e gênero, 

como até hoje é. Compreender o a história dos processos de estabelecimentos das 

instituições de ensino, buscando não faze-la de forma anacrônica, nos possibilita conhecer 

a história da nossa nação e compreender os processos pelos quais, a educação oferecida 

a nós, se estruturou. O objeto principal de pesquisa deste trabalho é o Lyceo de Artes e 

Officios do Rio de Janeiro, instituição fundada no Brasil Império e permeada por todas 

as contradições, avanços e limites do tempo histórico em que será analisado.  

  

 
20 GONDRA, José Gonçalves; SCHUELER, Alessandra.  Educação, poder e sociedade no Império 

brasileiro. São Paulo: Cortez, 2008.  
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3.  O LYCEO DE ARTES E OFFICIOS DO RIO DE JANEIRO    

 

…Se quiserdes determinar a estatura aos estadistas 

nacionais, aqui tendes a medida: aferi-os pelo zelo 

com que tratarem esta casa, este templo; por que o 

Liceu encerra, em si, a fórmula mais precisa da 

educação popular, e a educação real do povo é a 

educação da Nação. 

(Rui Barbosa) 

 

Uma importante instituição da época, que resiste até hoje aos adventos do 

tempo, e sobre a qual este trabalho propõe maior aprofundamento é o Imperial Lyceo de 

Artes e Officios, da Sociedade Propagadora das Bellas Artes do Rio de Janeiro, instituição 

de caráter privado que também contava com subsídios do Estado. O arquiteto Francisco 

Joaquim Bethencourt da Silva, em conjunto com 99 sócios que ele mesmo chamava de 

“homens de boa vontade”, encabeçou a fundação da Sociedade Propagadora das Belas-

Artes em 23 de novembro de 1856, poucos anos depois da proibição do tráfico de escravos 

africanos.21 

Francisco Joaquim Bethencourt da Silva, nasceu no dia 8 de maio de 1831, 

na altura de Cabo Frio, a bordo do veleiro português “Novo Comerciante”. Deu início aos 

seus estudos no Seminário São José e, posteriormente, ingressou na aula de arquitetura 

da Academia de Belas-Artes em 1845. Foi a sua obra como educador, ao criar o Liceu de 

Artes Ofícios do Rio de Janeiro que lhe concedeu, conforme Barros (1956, p. 194), a 

auréola de imortalidade. (MURASSE, p. 2 – 4) 

Educador e arquiteto, fiava-se de que a educação, especialmente os saberes 

artísticos, por meio do ensino do desenho, era fundamental para que o país alcançasse o 

progresso almejado, pois eles eram “o influxo de todas as indústrias, as bases de toda a 

perfeição manufatureira”22. Com base em seus ideais para a nação, liderou e organizou 

um movimento que resultou na fundação da Sociedade Propagadora das Belas Artes do 

Rio de Janeiro (SPBA – RJ), inaugurada em 20 de janeiro de 1857 e do Lyceo de Artes e 

Officios do Rio de Janeiro (LAORJ) inaugurado em 9 de janeiro de 1858, sendo a SPBA 

– RJ a mantenedora do LAORJ.23 

 

 
21 MURASSE, Celina. Industrialização e educação: A origem do liceu de artes e ofício. São Paulo: 

UNICAMP, 2000. 
22 SILVA, Francisco Joaquim Bethencourt da. Discurso pronunciado na segunda sessão preparatória da 

Sociedade Propagadora das Bellas-Artes do Rio de Janeiro, em 28 de Novembro de 1856. O Brazil 

Artistico ... , 1º  trim., mar. 1911 
23 MURASSE, Celina. Bethencourt da Silva e o ensino técnico no Brasil. Maringá: Universidade 

Estadual de Maringá, 2002. 
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Bethencourt da Silva que, na época, era arquiteto da Casa Imperial recebeu o 

apoio irrestrito da nobreza e, principalmente, do Imperador Pedro II que 

visitava frequentemente O Liceu, assistia ás aulas e participava das 

assembleias e das solenidades.24 

 

Um ano antes da fundação do Lyceo de Artes e Officios do Rio de Janeiro, 

houve a Segunda Exposição Universal, realizada em Paris, no ano de 1855. Essa 

exposição ocorreu em um cenário político fervoroso e muito importante para o 

movimento do proletariado. Ela foi precedida por uma greve de operários, que em seus 

movimentos, quase colocaram em risco a realização do evento, e tiveram como conquista, 

parte de suas reivindicações aceitas. Neste momento, tornou-se indiscutível que o avanço 

científico e técnico necessitava ser acompanho de um “certo progresso moral”, 

encabeçado pela educação. Dando a escola o papel “civilizatório” e “moralizador” já 

falado aqui. Este evento auxiliou a reforma no sistema de ensino que as nações vinham 

efetuando a partir de 1851 (MURASSE, p 6). A sociedade brasileira não estava destacada 

deste cenário internacional. Pautando o surgimento do Lyceo de Artes e Officios do Rio 

de Janeiro, a concepção da educação como alimento do desenvolvimento era o discurso 

e a fé que inspirava seus fundadores. 

Entre o que era idealizado e o que era possível ao Estado, permeado por 

diálogos e negociações com agentes sociais que se instaurou a política de educação para 

os homens livres, trabalhadores, as escolas noturnas na Corte. Mesmo sendo objeto de 

preocupação do governo, a educação dos adultos só se estabelece com os cursos das 

associações privadas. No espaço deixado pelo Estado, membros das elites econômicas e 

intelectuais, ambicionando prestígio na vida política, atuavam. Essa perspectiva nos 

mostra que no processo de construção da nação “civilizada” a instrução foi realizada com 

participação da “sociedade civil”, exaltada pelo próprio poder público, como podemos 

observar no relatório do Ministro dos Negócios do Império, João Alfredo Corrêa de 

Oliveira, em 1871: 

E não posso deixar de notar com o maior prazer que esta é a tendência do 

espírito público entre nós. A iniciativa individual despertada pelo concurso de 

donativos valiosos; a caridade associada promove, protege, dirige a educação 

dos pobres; cidadão beneméritos criaram e mantém na Corte, em Pernambuco, 

na Bahia, no Maranhão e em outras províncias, escolas e estabelecimentos de 

ensino profissional, multiplicam-se associações de artistas com intuito de 

beneficência, entre os quais figura a instrução e as assembleias legislativas 

provinciais, justiça lhes seja feita, com louvável solicitude, vem aumentando 

todos os anos as despesas que lhes compete decretar. 

 
24 FERREIRA, Félix. Do Ensino Profissional: Lycêo de Artes e Offícios. Rio de Janeiro: Impressa 

Nacional, 1876. 
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Em tais condições. Aos altos Poderes do Estado incumbe aproveitar e auxiliar 

tão generoso movimento, dar impulso e direção a tão úteis e nobres esforços, 

e satisfazer as aspirações e exigências da opinião pública.25   

 

Nas mãos de bem feitores é que estava a educação imperial. Promulgando a 

ideia de que aos pobres a educação não é um direito, mas sair da “ignorância” é uma 

dádiva, devido à caridade. E não foi insignificante o número de estabelecimentos abertos 

por estes beneméritos (COSTA, 2007, p. 104), dentre eles, o Lyceo de Artes e Officios 

do Rio de Janeiro. 

O Lyceo propunha-se a oferecer a instrução profissional, buscando “preparar 

para o nosso país o artífice dotado de atributos que lhe permitissem, na era industrial que 

se anunciava, estar preparado para o advento da técnica como fator predominante do 

progresso nacional”.26 Sua finalidade era propagar, desenvolver e aperfeiçoar as artes em 

todo o Brasil; isso seria possível ao despertar o gosto das belas artes em “todas as classes 

do povo”.  

Ana Luiza Jesus da Costa, em sua dissertação de mestrado sobre as escolas 

noturnas (2007) faz uma breve reflexão sobre o termo “todas as classes do povo” presente 

no Estatuto do Lyceo. Segundo ela, o termo deixa evidente a complexidade daquela 

formação social em que havia categorias, supondo que, por nível de renda e escolaridade, 

no interior da coletividade denominada “povo”, da qual não pertenciam bacharéis, 

doutores e demais integrantes da elite política, econômica e intelectual. 

Se há variedade dentro do que é chamado “povo” podemos pensar sobre o 

tipo de trabalhador que esta instituição pretendia formar e sobre o perfil de estudante que 

esse Lyceo abrigava. O ensino primário para adultos era pré-requisito para o aprendizado 

de ofícios. Diante disso, podemos supor que os alunos desta associação não eram 

representados pela maior parte dos trabalhadores da Corte. Seus Regulamentos e 

Regimentos, publicados junto ao estatuto da Sociedade Propagadora de Bellas Artes em 

1861, nos traz algumas informações sobre o público do Lyceo. 

Sua incumbência seria “além de disseminar pelo povo, como educação, o 

conhecimento do belo, propagar e desenvolver pelas classes operárias, a instrução 

indispensável ao exercício racional da parte artística e técnica das artes e ofícios”. 

Portanto, fica claro que para o “povo”, não definido claramente pelos documentos oficiais 

 
25 Relatórios dos Ministros dos Negócios do Império, entre os anos de 1870 e 1889. 
26 CARDIM, Elmano. Discurso proferido, em 23 de novembro de 1956, na sessão solene comemorativa do 

1o centenário da Sociedade Propagadora das Belas Artes. In: FREIRE, Sylvio V. A Sociedade 

Propagadora das Belas Artes e o Liceu de Artes e Ofícios: 135 anos a serviço da educação e da cultura. 

Rio de Janeiro: Sociedade Propagadora das Belas Artes, 1991. P. 149. 
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quem são, como já dito aqui, destina-se o conhecimento do belo. Para as classes operarias, 

sujeitos específicos e com finalidade específica, instrução para o exercício do oficio. Aos 

beneméritos, fundadores do Lyceo, cabe-lhes o dever de instruir, já que a esses pertence 

a graça do saber. E às classes operárias, o dever de executar, atribuído pelos próprios 

beneméritos.  

O ensino do Lyceo de Artes e Officios do Rio de Janeiro era gratuito para os 

sócios e seus dependentes. Mas também para aqueles que “não tivessem contra si 

alegação que torne inconveniente sua admissão, ou o constituía impossível ao 

estabelecimento.” É provável que a condição de liberdade ou escravidão, pertencimento 

social, lugar de moradia ou o próprio grau de escolaridade letrado ou não servissem como 

critério para participação nas atividades. 

 Sobre os sócios, sabemos que para sê-lo não havia restrições além da 

exigência de moralidade – comum as instituições da época, mas um tanto vaga... prezar 

as letras, ciências e belas artes. (COSTA, 2007). Não era tão simples tornar-se sócio. 

Havia inclusive diferenças entre eles, que muito provavelmente era definida pala posição 

social e política que esses homens ocupavam e por suas doações aos cofres da sociedade. 

Havendo os membros efetivos, correspondentes, bem feitores, grandes bem feitores, 

beneméritos, grandes beneméritos e titulares. Se a posição social e política e as doações 

financeiras eram “critérios” considerados importantes, podemos supor que dificilmente 

um cidadão comum fizesse parte do corpo de sócios, sendo assim, podemos pensar 

também em quão elitista e segregadora eram os postos de sócios do Lyceo. 

Segundo o seu estatuto, toda a estrutura da associação se sustentaria mediante 

seus rendimentos e aplicações vindos das quantias que os sócios ofertavam no ato de sua 

admissão, das mensalidades pagas pelos sócios efetivos e suas remissões, além das 

possíveis doações feitas por sócios e outros cidadãos. Há relatos também de lucros 

produzidos pelo emprego de capitais em um banco ou caixa econômica. Sendo assim, o 

Lyceo era composto por recursos próprios, a receita da sociedade não contava por 

estatuto, com o apoio do Estado Imperial, mas que foi, entretanto, frequente para o 

Lyceo.27   

As ambições da Sociedade Propagadora das Bellas Artes eram ambiciosas e 

contavam com o Lyceo de Artes e Officios para executar seus almejos, buscando 

constitui-se como um centro de excelência neste tipo de formação técnica extremamente 

 
27 COSTA, Ana Luiza. À Luz das Lamparinas. As escolas noturnas para trabalhadores no Município 

da Corte (1860 – 1889). Dissertação (Mestrado em Educação) – UERJ. Rio de Janeiro, 2007.  
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restrita no momento de sua fundação. Ao ler os relatos dos ministros do Império, vemos 

que o Lyceo era uma instituição de mérito e prestígio não só na sociedade do Rio de 

Janeiro como para toda a Corte, por “tudo que havia feito pela instrução popular”. O que 

não quer dizer, que assim como outras instituições da época o mesmo não teve seus 

conflitos e situações a superar. Durante um relevante tempo o Lyceo sofreu com a falta 

de um prédio próprio e a falta das oficinas para a realização das aulas práticas. 

Em seu programa havia dois grupos principais de matérias: a seção de artes e 

a seção de ciências aplicadas. A seção de artes consistia: desenho elementar; desenho de 

figura (corpo humano); desenho geométrico, incluindo as três ordens clássicas; desenho 

topográfico, desenho de ornatos, de flores, de animais e composição; desenho de 

maquinas, desenho de arquitetura civil e regras de construção, escultura de ornatos e arte 

cerâmica, gravura à talho doce, agua forte, xilografia, litografia etc.; pintura sob variadas 

técnicas; música. A seção de ciências aplicadas contemplava aritmética; álgebra até 

equações do segundo grau; geometria e esterometria; estereometria e perspectiva; 

trigonometria; física e topografia; química; mineralogia e geologia; mecânica prática; 

metalurgia; botânica e materiais lenhosos. Havia também aulas chamadas suplementares, 

complementares e extranumerárias, que abarcava o ensino de língua estrangeira e língua 

portuguesa, de humanidades como história, legislação, filosofia e por fim, ensino 

comercial. 

Ao analisar o extenso programa proposto pelo Lyceo, me surgem alguns 

questionamentos que me levam a supor que pelo nível expresso em seu currículo, o 

trabalhador formado pela instituição estava acima da média dos demais trabalhadores que 

não passaram pelo Lyceo; e mais a fundo, para dar conta de um currículo tão extenso e 

complexo, o aluno que ali chegava já deveria ser dotado de determinada instrução e 

conhecimento para que pudesse dar prosseguimento as disciplinas. Nas pesquisas feitas 

até aqui, não encontrei relatos sobre abandonos por alunos que não conseguiram 

completar o curso devido à dificuldade em acompanhar o que era proposto nas matérias.  

Sobre o corpo docente, responsável por transmitir tais conhecimentos, essa 

equipe pedagógica tinha em seu quadro grandes nomes, em anexo ao relatório do 

ministério do Império de 1872, é possível encontrar descrito, junto à listagem dos cursos 

noturnos existentes na Corte o corpo docente do Lyceo de Artes e Officios, do qual o 

próprio Bethencourt da Silva e outros importante bacharéis faziam parte. As aulas eram 

ministradas gratuitamente. A equipe do Lyceo não era composta apenas por professores, 

ia do diretor à inspetores e porteiros, deixando para nós outra informação importante 



31 
 

sobre a instituição: a fiscalização e controle, não só dos alunos, como da própria conduta 

dos funcionários.  

O quarto parágrafo do Regimento fala dos “deveres dos professores”, onde é 

indicado “observar os programas do sistema e marcha do ensino que se houver adotado, 

não os alterando nunca sem ter previamente apresentado à seção as suas modificações 

para serem aprovadas em congregação”; discorrendo também sobre termos do 

disciplinamento dos habitantes  daquele local, delegando funções como a do porteiro que 

era “não permitir ajuntamento no vestíbulo nem conversações de empregados ou alunos 

à porta do edifício”. Ao inspetor era ordenado “tudo fiscalizar”, sem poderem distanciar-

se de seus postos sem comunicação prévia à diretoria sendo “absolutamente vedado 

conversar com qualquer que seja, salvo falar a respeito do serviço”. Apesar de algumas 

regras do regimento demonstrarem pouca evolução no debate pedagógico, outras 

demostram alguns avanços dessa sociedade que está começando a se firmar, como a que 

determina que os inspetores não devem “maltratar com palavras ou modos grosseiros os 

alunos, os quais quando incorrerem em faltas, só poderão ser admoestados com 

urbanidade, dando-lhes assim, exemplo indispensável à disciplina”, limitando as práticas 

de castigo físicos, criticadas, mas ainda comuns nos estabelecimentos da época que por 

diversas vezes, carregavam a cultura de uma sociedade escravista, que via no castigo 

físico uma forma de “educar” o corpo. 

Não só sobre a postura dos funcionários do Lyceo o Regimento Interno se 

debruçava, mas também sobre a conduta dos alunos. Era “expressamente proibido 

conservarem-se na porta do edifício ou em suas imediações logo que o estabelecimento 

tenha aberto suas portas”. Deveriam “guardar tanto nas aulas como em qualquer lugar do 

estabelecimento a decência, a quietação, e a urbanidade que são próprias das pessoas 

educadas”, demostrando preocupação com a civilidade e boa conduta através de 

prescrições como punições aos que arrancassem mapas das paredes ou depredassem o 

patrimônio da escola, não só como a mobília, mas os livros da biblioteca, as folhas de 

atividades. Era vetado também uma postura “inapropriada” nos arredores da instituição, 

“os que fizerem ou promoverem assuadas à porta do edifício do Lyceo, ou nas suas 

imediações, os que provocarem desordens nas ruas com seus companheiros ou com os 

transeuntes, os que andarem em correria pelas ruas tanto na saída como na entrada do 

Lyceo” sofreriam advertência e punições.28 

 
28 COSTA, Ana Luiza. À Luz das Lamparinas. As escolas noturnas para trabalhadores no Município 

da Corte (1860 – 1889). Dissertação (Mestrado em Educação) – UERJ. Rio de Janeiro, 2007. 
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Esse conjunto de normas prescritivas sobre como deveria se dar a postura 

daqueles que frequentavam o Lyceo – professores e alunos – demostra que para além do 

caráter formativo profissional, a instituição era também um lugar para se formar o 

“cidadão esperado” por uma nação que atravessava um período de modernização e 

urbanização, que buscava homens preparados para o trabalho fabril, mas não preparados 

apenas em suas técnicas de leitura e trabalho manual, mas na sua conduta e seu 

pensamento. O Lyceo não buscou ofertar apenas uma formação técnica, mas também de 

condutas e valores que moldariam o trabalhador as exigências de mercado, que 

denotavam como característica fundamental a obediência e produção, afim de atender os 

moldes capitalistas e civilizatórios. Nesta interpretação, o Liceu de Artes e Ofícios do Rio 

de Janeiro efetuou a atribuição que lhe foi reservado no curso de reordenamento 

internacional das relações burguesas, porque a moralização dos alunos que frequentaram 

seus cursos era reconhecida por muitos.29 

As contradições presentes na proposta elitista do Lyceo não negam a 

importância de sua criação para a história da educação do Brasil. Sem dúvidas, o projeto 

da Sociedade Propagadora das Bellas Artes representava para aquela sociedade brasileira 

modernidade e progresso. Não cabe a este trabalho, olhar do atual momento que vivemos, 

com uma visão anacrônica para a história e deliberar sobre o quão conservador poderia 

ser o currículo do Lyceo. Apesar de carregar em todo seu processo de criação vestígios 

de uma sociedade machista, racista, classista e segregadora, a instituição é produto de seu 

tempo histórico e o objetivo desse trabalho debruça-se em compreender os processos 

educacionais que permearam a história do surgimento do Lyceo e as mudanças que a 

instituição sofreu ao abrir suas portas para o ensino das meninas. O Lyceu refletia e 

integrava o movimento mais amplo de formação e desenvolvimento da modernidade capitalista, 

a partir da constituição simultânea do Estado e do mercado. Como pontos constitutivos do projeto 

de educação e dos cursos noturnos dirigidos às classes trabalhadoras, a autora destacou: 

 

A missão civilizatória é a construção do Estado imperial; a formação para o 

mercado de trabalho; a formação para uma cidadania restringida e o controle 

social. Mas estes pontos refletem apenas o que o projeto pretendeu ser, e não 

o que efetivamente se tornou a partir de suas apropriações pelos diferentes 

sujeitos sociais e dos resultados produzidos. Destas (es) algumas (uns) deram-

se a ver como: a interposição de interesses privados, tanto dos beneméritos, 

por status, reconhecimento social e espaço de intervenção na vida pública, 

como dos próprios estudantes, por ascensão social; a desvalorização da cultura 

popular; a divisão da sociedade entre povo ignorante e elites arrazoadas; a 

 
29 MURASSE, Celina. Bethencourt da Silva e o ensino técnico no Brasil. Maringá: Universidade 

Estadual de Maringá, 2002. 
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hierarquização derivada da separação entre trabalho manual e trabalho 

intelectual (COSTA, 2007, p. 49-50).30 

 

Localizado na Rua Frederico Silva, número 86, Praça XI; o Lyceo de Artes e 

Officios permanece com suas funções educacionais ativas até os dias de hoje. Permeado 

pelas mudanças do tempo, da política e da sociedade, continua sendo referência na 

educação. Atende hoje o público da Educação Infantil, do Ensino Fundamental, Ensino 

Médio (formação geral), Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional. 

 

Fundada no século 19 percorreu o século 20 difundido a cultura e a educação, 

no início do século 21 permanece a Sociedade Propagadora de Belas Artes, 

através do Liceu de Artes e Ofícios e da Faculdade Bethencourt da Silva, como 

pólo irradiador de dado os princípios que nortearam a sua criação, tendo como 

lema “Combater a ignorância é defender a liberdade31 

 

 Os cursos oferecidos pelo Imperial Liceu de artes e Oficios, desde sua 

inauguração, eram exclusivos para homens. Somente em 1881 o quadro começa a ser 

modificar com a criação do curso intitulado “Profissional Feminino”. Para a inauguração 

desse novo curso, o Imperial Liceu e a Sociedade Propagadora de Belas Artes 

organizaram a publicação de uma antologia de textos intitulada “Polyanthéa 

comemmorativa da inauguração das aulas para o sexo feminino do Imperial Lycêo de 

Artes e Offícios. No capítulo 3 apresentarei este documento com algumas considerações 

e destaques importantes. Antes, gostaria de elucidar o cenário social e político nas quais 

as disputas sobre a Educação das meninas e mulheres se estabeleceu no século XIX.  

 

3.1 A educação feminina no Império Brasileiro 

Nem sempre a historiografia considerou a história das mulheres como fator 

determinante para a construção da sociedade e da cultura. Não só as                                                                               

arte de um grupo excluído e esquecido. Nas últimas décadas, uma significativa mudança 

tem acontecido no cenário internacional e nacional no que diz respeito as pesquisas 

históricas e a forma como tem sido recontada e reescrita. Diferentemente do lugar 

exclusivo de expectadores e obedientes às classes dominantes e ao gênero masculino, as 

mulheres, os negros, os índios e os pobres tem se tornado protagonistas de suas próprias 

histórias e sujeitos ativos, dentro de seus espaços e tempos, da construção da sociedade, 

da cultura e das hierarquias as quais estavam submetidos e inseridos.  

 
30 COSTA, Ana Luiza. À Luz das Lamparinas. As escolas noturnas para trabalhadores no 

Município da Corte (1860 – 1889). Dissertação (Mestrado em Educação) – UERJ. Rio de Janeiro, 2007. 
31 http://www.liceudearteseoficios.com.br/pagina-exemplo/ 
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Outro avanço importante é o reconhecimento da multiplicidade de mulheres 

no decorrer da história. Não basta somente reconhecer e considerar sua existência, é 

fundamental compreender que não existiu apenas um tipo de mulher, “bela, recatada e do 

lar”, obediente e totalmente submissa aos homens. Nem somente as rebeldes e 

revolucionárias, protagonistas de manifestos e protestos de escalas mundiais. As questões 

de gênero não podem ser destacadas das questões raciais, sociais, culturais, de trabalho e 

religiosas que todas as mulheres, como todos os cidadãos estão inseridos.  Deste modo, a 

suposta “natureza feminina” é desmistificada, o sujeito histórico universal é posto em 

cheque e as várias possibilidades e formas de “ser mulher” podem colaborar de forma 

coerente e eficaz para descoberta e estudo da nossa história e formação enquanto Brasil. 

A partir do desenvolvimento da História das Mulheres, tem sido possível 

pensar e compreender a mulher em diversas esferas e não somente dentro dos lares, nos 

papeis de mães e esposas. Esta ampliação permite-nos compreender outros espaços 

ocupados por essas mulheres, como os âmbitos sociais, públicos, de educação formal e 

informal, nos movimentos de lutas políticas, no campo de trabalho urbano e rural e no 

sustento econômico de casas e famílias.  

Das diversas discussões que poderíamos desenvolver sobre as mulheres no 

século XIX, direcionarei esta pesquisa aos espaços educacionais formais e informais onde 

estas foram sujeitos ativos de suas próprias histórias e da sociedade na qual estavam 

inseridas. 

Nos espaços domésticos e familiares, a educação e instrução, por diversas 

vezes era comumente responsabilidade das mães, criadas e outras mulheres da família. 

Nas famílias mais abastadas, era comum a contratação de professores para transmissão 

da instrução à meninos e meninas. As meninas e mulheres, pertencentes as famílias e que 

constituíam a elite brasileira, recebiam uma educação que consistia na aprendizagem de 

saberes dirigidos à administração da vida familiar, bem como a aquisição de normas de 

conduta e hábitos de civilidade e sociabilidade, que se espelhavam na cultura e educação 

urbana e burguesa da Europa, apresentando uma valorização da aprendizagem de línguas 

estrangeiras, principalmente a francesa, além das áreas voltadas para a arte como danças, 

cantos e música. 

As meninas e mulheres pertencentes as classes mais pobres tinham sua 

educação voltada para outros objetivos e finalidades, desde muito cedo era ensinado a 

elas as atividades domésticas (criadas, lavadeiras, damas de companhia, amas de leite, 

copeiras etc.), urbanas ou voltadas para a agricultara, dependendo do contexto onde 

habitavam. Outras atividades também eram destinadas a essas mulheres nos seus 
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cotidianos e nos espaços públicos onde circulavam, como nos pequenos comércios, onde 

exerciam funções de rendeiras, quitandeiras, ambulantes, costureiras, floristas, doceiras; 

no magistério como (preceptoras, professoras das escolas e colégios particulares e 

públicos de primeiras letras, mestras de música, de artes, de produção de flores e objetos 

decorativos, de línguas estrangeiras etc.) e em diversas outras atividades. 

As mulheres pertencentes à elite, na ausência das figuras masculinas como 

pais e maridos, filhos e outros responsáveis, assumiam a gestão e organização dos 

negócios da família, atuando, não rara as vezes, no mundo dos negócios do século XIX. 

Como visto no capítulo 1 deste trabalho, o Império brasileiro é marcado pela 

desigualdade, sendo cenário de uma sociedade escravista, de contraste étnico, econômico 

e social, implicando diretamente nas formas e práticas educativas. 

 

As concepções, práticas e formas de educação de meninas e meninos, mulheres 

e homens, integrantes de variados grupos sociais naquela sociedade eram 

diversificadas, múltiplas, plurais. Por isso, concordando com Louro, é 

imprescindível uma leitura da História da Educação em que a pluralidade 

social esteja contemplada, em que os sujeitos, individuais ou coletivos, não 

sejam neutros, mas que, ao contrário, se apresentem como homens e mulheres, 

construindo-se no processo histórico, através de suas várias e intrincadas 

relações de classe, gênero e raça (louro, 1992, p. 65).32 

 

Dentre os diversos nuances ora aparentando grandes avanços, ora cultivando 

a mentalidade do Brasil Colônia, a educação, no Brasil Império, passou por inúmeras 

tensões. A relação entre Estado, sociedade e Igreja Católica se permeavam e ambas 

tinham peso sobre a legislação educacional, influenciando-a de forma marcante e 

determinante. A Lei Geral de Ensino de 15 de outubro de 1827 trazia algumas 

determinações específicas relacionadas ao gênero para o currículo educacional dos 

meninos e meninas do século XIX.  

 

Art. 6º Os professores ensinarão a ler, escrever, as quatro operações de 

aritmética, prática de quebrados, decimais e proporções, as noções mais gerais 

de geometria prática, a gramática de língua nacional, e os princípios de moral 

cristã e da doutrina da religião católica e apostólica romana, proporcionados à 

compreensão dos meninos; preferindo para as leituras a Constituição do 

Império e a História do Brasil. 

Art. 7º Os que pretenderem ser providos nas cadeiras serão examinados 

publicamente perante os Presidentes, em Conselho; e estes proverão o que for 

julgado mais digno e darão parte ao Governo para sua legal nomeação. 

Art. 11º Haverá escolas de meninas nas cidades e vilas mais populosas, em que 

os Presidentes em Conselho, julgarem necessário este estabelecimento. 

 
32 GONDRA, José Gonçalves; SCHUELER, Alessandra.  Educação, poder e sociedade no Império 

brasileiro. São Paulo: Cortez, 2008.  
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Art. 12º As Mestras, além do declarado no Art. 6o, com exclusão das noções 

de geometria e limitado a instrução de aritmética só as suas quatro operações, 

ensinarão também as prendas que servem à economia doméstica; e serão 

nomeadas pelos Presidentes em Conselho, aquelas mulheres, que sendo 

brasileiras e de reconhecida honestidade, se mostrarem com mais 

conhecimento nos exames feitos na forma do Art. 7º.33 

 

Em quase todo o período do Brasil Império, exceto algumas exceções, 

estendendo-se até as décadas iniciais do século XX, grande parte dos colégios e escolas 

permaneceram separados por sexo, como vemos no artigo 11º existiam escolas 

específicas para as meninas “nas cidades e vilas mais populosas”, mas para tanto, os 

“Presidentes em Conselho” deveriam primeiro “julgar necessário este estabelecimento”. 

Um corpo político majoritariamente masculino, provavelmente tinha um olhar pouco 

atento as demandas das mulheres na sociedade, não é à toa que o número de escolas e 

colégios para os meninos era consideravelmente superior ao número de escolas para 

meninas. Além da determinação que tal educação feminina era direcionada as mulheres 

dos centros mais populosos, deixando de fora as mulheres dos centros rurais e zonas 

isoladas mais desfavorecidas. 

Outro aspecto fundamental a ser discutido no que se refere ao ensino 

direcionado as meninas no século XIX é a alteração das matérias no currículo em 

comparação a educação dos meninos. O artigo 6º a cima estabelece quais as disciplinas 

que os meninos terão aula, enquanto para as meninas estabeleceu-se a exclusão do ensino 

de geometria e alguns limites ao ensino de aritmética nos seus conteúdos curriculares. 

Entretanto, para elas foi acrescido “prendas que servem à economia doméstica” (art. 12), 

como as aulas de bordados, agulhas e costura.  

Materiais didáticos específicos para a educação das meninas e mulheres foi 

produzido, seu conteúdo falava de civilidade, educação moral e normas de 

comportamento, a fim de estabelecer e consolidar um modelo do que é “ser mulher”, com 

o intuito de preparar as meninas para gestão da vida familiar, nas atividades de mães e 

esposas, responsáveis pela formação e educação das crianças, futuras cidadãs do Império 

brasileiro. 

O estabelecimento de um currículo diferenciado para meninas e meninos 

delimita e direciona o posicionamento de cada um em seus papeis sociais, tornando a 

educação principal aliada dos papeis de gênero desejados pelo Estados e prescrito pela 

 
33 BRASIL. Lei de 15 de Outubro de 1827. Manda crear escolas de primeiras letras em todas as cidades, 

villas e logares mais populosos do Imperio. 
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Igreja Católica, fortalecendo o modelo dominante e hierárquico das relações sociais de 

gênero. 

Apesar dos limites e restrições na educação destinada as meninas, para as de 

classe mais desfavorecidas, estar inseridas neste espaço educacional era fator 

determinante para a sobrevivência e manutenção de suas casas e famílias. 

 

É preciso, então, considerar a hipótese de que para as meninas e mulheres das 

camadas mais desfavorecidas, a escola primária, ao pretender promover a 

aprendizagem dos trabalhos de agulha, pode ter representado um meio de 

preparo para o exercício de ofícios remunerados, o que era fundamental para a 

sobrevivência daquelas mulheres e suas famílias (GOUVÊA, 2004; MATTOS, 

2002). Além disso, é preciso considerar também que um dos modelos de 

aprendizagem do ofício docente então vigente implicava o recrutamento de 

aprendizes, alunos e alunas das próprias escolas que, na condição de 

monitores(as), auxiliares e professores(as) adjuntos(as), eram formados(as) 

pela prática, por meio de processos de transmissão direta dos saberes do ofício. 

Nesse sentido, ao longo do século, grande parte das meninas e mulheres que 

se fizeram professoras primárias, aderindo ao magistério em escolas e colégios 

públicos ou particulares, adquiriu os saberes da profissão a partir da inserção 

nos processos de escolarização (MUNIZ, 2003; GOUVÊA, 2004).34 

 

 No que diz respeito aos pagamentos dos professores, A Lei Geral de Ensino 

de 15 de outubro de 1827, determinou que: 

 

Art. 3o Os presidentes, em Conselho, taxarão interinamente os ordenados dos 

Professores, regulando-os de 200$000 a 500$000 anuais, com atenção às 

circunstâncias da população e carestia dos lugares, e o farão presente a 

Assembleia Geral para a aprovação.   

Art. 13. As Mestras vencerão os mesmos ordenados e gratificações concedidas 

aos Mestres. 

  

 É interessante notar, que mesmo com a diferença curricular no ensino de 

meninas e meninos, a remuneração dos professores é a mesma, demarcando as diversas 

contradições que o Brasil Imperial enfrentava na “construção da nação”. Os diversos 

discursos, embasados pela religião, política e cultura visavam criar e delimitar o feminino, 

restringindo as ações das mulheres aos espaços ligados a casa e a família. Haviam disputas 

e tensões em relação a educação feminina naquele período, destacando os conflitos das 

relações sociais de gênero na cultura escolar do século XIX. 

 

Louro (1997) chama atenção para, pelo menos, três maneiras distintas de 

encarar a polêmica questão da educação feminina à época [...] A primeira, 

vinculada a uma tradição católica e jesuítica, negava às mulheres a necessidade 

de instrução, advogando a importância da formação moral e cristã para as 

 
34 GONDRA, José Gonçalves; SCHUELER, Alessandra.  Educação, poder e sociedade no Império 

brasileiro. São Paulo: Cortez, 2008.  
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futuras mães, acentuando o papel doméstico e privado das moças como 

guardiãs dos lares e das famílias. A segunda perspectiva, muito em voga a 

partir de meados do século XIX, sob a inspiração do positivismo e do 

cientificismo, defendia igualmente a educação feminina para a formação das 

mães, porém, com base nas novas ciências e saberes como a puericultura, a 

psicologia, a higiene, em detrimento das “ignorantes superstições” próprias da 

fé católica. A terceira visão, esta talvez mais acanhada, proclamava a igualdade 

entre os sexos, inclusive reivindicando para as mulheres a participação em 

cursos superiores e em profissões tradicionalmente relacionadas ao sexo 

masculino, como o magistério, a medicina, a advocacia e a engenharia.35 

 

Os debates sobre a educação feminina e a expansão de seus direitos e lugares 

na sociedade foi pautado por mulheres que exerciam importantes cargos sociais como 

professoras, jornalistas e intelectuais, que discutiam as relações de gênero e a atuação do 

sexo feminino em espaços públicos. Diferentemente da historiografia tradicional e 

patriarcal, obras como Educação, poder e sociedade no Império brasileiro de Gondra e Schueler 

revelam a inserção das mulheres como sujeitos ativos e produtores de sua própria história, onde 

as práticas da escrita foram usadas por diversas mulheres que pautavam a luta de gênero no século 

XIX. 

 

Através da imprensa e da produção escrita de poesias, romances, textos 

didáticos, manuais de comportamento e de civilidade, textos e obras destinadas 

ao uso escolar, algumas mulheres acionaram a pena, visando ampliar sua 

participação na sociedade e reivindicando direitos, como o acesso à instrução 

e à educação formais (BICALHO, 1989; SILVA, 2006; SCHUELER, 2006).36 

 

O século XIX foi cenário de grandes mudanças na história da educação do 

nosso país. Hoje, quando olhamos para essas transformações tendemos a acha-las 

conservadoras e de transformação social limitada para as mulheres. Entretanto, para 

aquela época as mudanças eram grandes e os impactos que geravam na vida das pessoas 

as faziam viver novos e modernos tempos. O decreto de 9 de abril de 1879, chamada 

Reforma Leôncio de Carvalho, que regulamentava a instrução primária e secundária na 

capital do Império e o ensino superior em todo o país, gerou um rebuliço nos espaços 

educacionais do Império e acalorou as discussões acerca da educação de meninos e 

meninas. O decreto prevê em seus artigos que: 

 

 Art. 2º Até se mostrarem habilitados em todas as disciplinas que constituem o 

programma das escolas primarias do 1º gráo, são obrigados a frequental-as, no 

municipio da Còrte, os individuos de um e outro sexo, de 7 a 14 annos de idade. 

Esta obrigação não comprehende os que seus pais, tutores ou protectores 

provarem que recebem a instrucção conveniente em escolas particulares ou em 

 
35 GONDRA, José Gonçalves; SCHUELER, Alessandra.  Educação, poder e sociedade no Império 

brasileiro. São Paulo: Cortez, 2008.  
36 GONDRA, José Gonçalves; SCHUELER, Alessandra.  Educação, poder e sociedade no Império 

brasileiro. São Paulo: Cortez, 2008.  
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suas proprias casas, e os que residirem a distancia maior, da escola publica ou 

subsidiada mais proxima, de um e meio kilometro para os meninos, e de um 

kilometro para as meninas. 

§ 1º Todos aquelles que, tendo em sua companhia meninos ou meninas nas 

condições acima mencionadas, deixarem de matriculal-os nas escolas publicas, 

ou de proporcionar-lhes em estabelecimentos particulares ou em suas casas a 

instrucção primaria do 1º gráo, sejam pais, mais, tutores ou protectores, ficam 

sujeitos a uma multa de 20 a 100$000. 

Na mesma pena incorrerão os que, sendo advertidos da pouca frequencia dos 

alumnos á escola ou regularidade do ensino administrado particularmente, á 

vista dos mappas organizados nas escolas publicas ou dos attestados que no 

segundo caso deverão apresentar de tres em tres mezes, não provarem no 

trimestre seguinte que houve a devida regularidade no mesmo ensino ou 

frequencia, salvo caso de molestia ou outro justo impedimento. 

Art. 4º  

§ 1º Os alumnos acatholicos não são obrigados a frequentar a aula de 

instrucção religiosa que por isso deverá effectuar-se em dias determinados da 

semana e sempre antes ou depois das horas destinadas ao ensino das outras 

disciplinas.37 

 

 

O novo currículo apresentado pela reforma Leonico de Carvalho promoveu a 

coeducação, além de apresentar caráter inovador e apontar para um futuro de progresso e 

transformações no cenário educacional daquela época. Outro marco desta reforma foi na 

questão religiosa onde a igreja “perdeu” espaço devido à revogação da obrigatoriedade 

do ensino da religião nas escolas públicas. Outras questões como a higiene, à nova 

organização do trabalho devido as fortes discussões sobre abolição da escravidão deram 

a esta reforma grande relevância. Os setores mais conservadores da política do país que 

até então dominavam o campo educacional perderam espaço para frações da elite e 

intelectuais da época.  

As mudanças propostas pela reforma não foram estabelecidas sem resistência, 

a própria classe de professores das escolas até então destinadas só para meninas, 

levantaram questionamentos e demonstraram suas respectivas insatisfações em abrir estes 

espaços para meninos até 10 anos de idade. As Conferências Pedagógicas da Corte, nos 

anos de 1873 e 1883 foram palco destas discussões. Queixas como a diferença curricular 

para os sexos dentro de um mesmo espaço educacional, mesclavam-se com apontamentos 

positivos, como a melhora na frequência das meninas nas aulas agora que seus irmãos 

iam junto. 

A inserção das meninas na educação, apesar das limitações e diferenciações 

curriculares entre o que era proposto para elas e para os meninos foi fator determinante 

na história das mulheres. O magistério deixou de ser um lugar marcado pela totalidade 

 
37 BRASIL. Lei nº 7247, de 19 de abril de 1879. Reforma o ensino primario e secundario no municipio da 

Côrte e o superior em todo o Imperio.  
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masculina e o número de mulheres exercendo funções de professoras também cresceu 

devido a presença das meninas em sala de aula. Por meio da luta e resistência, as mulheres 

do Brasil Império ocuparam novos e diversos cargos dentro das instituições educacionais, 

ampliando suas vivências e transformando as realidades do espaço brasileiro.  

Apesar destas mudanças serem relevantes para o cenário brasileiro, as 

estatísticas da época apresentam um país com dados alarmantes em relação ao número de 

analfabetos na nação. 

 

De acordo com os dados do primeiro recenseamento geral realizado no Império 

(Censo de 1872), havia uma população de aproximada mente 10.100.000 almas 

no país, incluindo livres, libertos e escravos. Deste total, estimava-se que 

apenas 1.564.981 indivíduos sabiam ler e escrever, entre os quais foram 

registrados 1.013.555 homens e 551.426 mulheres. Ou seja, 80% dos 

habitantes do Império foram considerados analfabetos, sendo 4.110.814 

homens e 4.255.183 mulheres. A porcentagem registrada de homens que 

sabiam ler e escrever remontava a 19,8%, enquanto o percentual relativo ao 

sexo feminino indicava que 11,5% das mulheres eram alfabetizadas na década 

de 1870.38 

 

A questão do analfabetismo ganhou destaque e é até hoje um problema não 

superado, pelo contrário, o número de analfabetos no Brasil ainda é relevante e os 

investimentos na educação de jovens e adultos perde recursos. A professora da 

Universidade Federal Fluminense, Jaqueline Ventura, leciona a disciplina EJA I – 

Educação de Jovens e Adultos – e demarca em suas aulas o decrescente investimento de 

recursos públicos direcionados a formação de adultos analfabetos.  

Desde o Brasil Império, saber ler e escrever era fator determinante para uma 

vida ativa politicamente na sociedade. Os caminhos de progresso que o país queria tomar 

dependia da alfabetização dos sujeitos daquele tempo, saber ler e escrever era fazer parte 

da modernidade que se anunciava para o país. Na reforma eleitoral de 1881, a condição 

de alfabetizado era requisito fundamental para o exercício da cidadania para homens 

livres, para as mulheres só em 1932 que o direito ao voto foi garantido. 

O período oitocentista revela um país em constante desenvolvimento, o 

cenário político, social e cultural foi transformado pela ação de luta e resistência de 

diversas mulheres que tiveram suas realidades permeadas e transformadas pelas 

constantes disputas estabelecidas no Brasil Império. A experiencias das meninas e 

mulheres na instrução formal e no magistério nos revelam outro lado de uma história que 

não nos foi contada. A história do Brasil foi sim construída pelas mãos de meninas e 

 
38 GONDRA, José Gonçalves; SCHUELER, Alessandra.  Educação, poder e sociedade no Império 

brasileiro. São Paulo: Cortez, 2008.  
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mulheres que eram mães, professoras, gestoras de seus lares e negócios, artesãs, escravas, 

mulheres livres, estudantes, militantes, entre tantas outras, mulheres que fizeram e fazem 

do Brasil um cenário de resistência e luta pelo direito e liberdade dos nossos corpos. 
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4.  “ENTRAI MENINAS... O LYCEO É TEMPLO” - POLYANTHEIA 

COMEMORATIVA DA INAUGURAÇÃO PARA AS AULAS DO SEXO 

FEMININO DO IMPERIAL LYCEU DE ARTES E OFFICIOS 

 

 

Entrai, meninas... o Liceu é templo. 

O trabalho também é oração; 

Entrai sacerdotisas do progresso, 

Vós sois da pátria a nova legião. 

 

Na escola do povo, entrai, meninas... 

Aqui se vive a luz de entendimento. 

Nos altares da arte, crepitantes, 

Só valem as belezas do talento 

 

Entrai aqui, mimosas peregrinas. 

Vossas frontes de louros adornai: 

Vinde, ditosas noivas do futuro, 

A pátria em vós confia... Estudai. 

(Bethencourt da Silva)39 

 

Como vimos no capítulo anterior, a educação destinada a mulheres no Brasil 

Império foi permeada de contradições e enfrentamentos entre a sociedade civil, a igreja e 

os governantes do Império. Uma das primeiras instituições a abrir as portas para a 

educação formal destas mulheres no Estado do Rio de Janeiro foi o, já mencionado, Liceu 

de Artes e Ofícios, que no dia 11 de outubro de 1881, abriu as portas para a educação das 

meninas, sofrendo modificações em seu currículo, inaugurando o curso de formação de 

mulheres, intitulado “Profissional Feminino”. Esta modificação no seu currículo fez do 

Liceu uma das raras instituições que ofereciam um ensino de caráter secundário e gratuito 

para mulheres. A inauguração do curso demarcava o início de um novo tempo para o 

Liceu, que enfrentou o questionamento da sociedade em diversos aspectos sobre a real 

importância de investir na educação das mulheres. 

O liceu já era uma instituição de referência na formação dos homens, tendo 

em sua história diversos nomes de renome que ali tinham se formado. Novamente, a frente 

de outros estabelecimentos de ensino, o Liceu tornava-se pioneiro na abertura de cursos 

noturnos gratuitos de português, música e desenho para as mulheres.  

 

 
39 Poesia de Bethencourt da Silva que ornamentava a entrada utilizada pelas mulheres no Liceu de artes e 

ofícios. 
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À exceção da escola normal, o Rio de Janeiro não dispunha de uma instituição 

pública que atendesse às mulheres com educação secundaria. Em 1881, o Liceu 

de Artes e Ofícios, fundado em 1856 para fornecer treinamento técnico aos 

homens da classe trabalhadora, inaugurava cursos especiais de desenho, 

música e português para mulheres.40 

 

As discussões, lutas e questionamentos sobre a educação das mulheres e 

ampliação dos seus direitos como cidadãs permeou os diversos espaços da sociedade e 

contou com a participação de mulheres que exerciam variadas funções nos contextos onde 

estavam inseridas. Diferentemente da historiografia tradicional que por muito tempo 

negou a ação destas mulheres na sociedade, reduzindo a palavra “mulher” a um só sujeito, 

vemos em pesquisas como “Entre o mundo da casa e o espaço público: um plebiscito 

sobre a educação da mulher (Rio de janeiro, 1906)” de Irma Rizzini e Alessandra Schueler 

a participação de várias professoras, escritoras, jornalistas e intelectuais, que exerceram 

variados ofícios no mundo das letras, a despeito das interdições e dos discursos restritivos 

à atuação do sexo feminino na esfera pública. 

 

[...] permitem perceber a progressiva inserção de mulheres no mundo letrado, 

nas escolas e na profissão docente. Participando de múltiplas redes de 

sociabilidade intelectual, algumas mulheres utilizaram as práticas da escrita 

como veículo de representações e concepções distintas sobre as relações de 

gênero na sociedade oitocentista. Através da imprensa e da produção escrita de 

poesias, romances, textos didáticos, manuais de comportamento e de 

civilidade, textos e obras destinadas ao uso escolar, estas mulheres acionaram 

a pena, visando à ampliação de sua participação na sociedade e à reivindicação 

de direitos, como o direito à instrução e à educação formais (BICALHO, 1998). 

Este movimento se constituiu de maneira concomitante ao crescente ingresso 

das meninas nas escolas públicas e particulares, processo observado em várias 

cidades e localidades do território brasileiro nas últimas décadas do século 

XIX. A expansão da educação primária e profissional no Rio de Janeiro, entre 

as décadas de 1870 e 1940, levou a um aumento significativo dos índices de 

alfabetização detectados pelos censos, sendo que o número de mulheres 

alfabetizadas cresceu quase três vezes mais do que o dos homens 

(FRACCARO, 2016).41 

 

Os enfrentamentos para abertura do curso noturno para mulheres surgiram 

mediante aos questionamentos sobre o lugar da mulher naquela sociedade. Muitos se 

indagavam se as mães, esposas e filhas deveriam estar, no período da noite, na rua. Isso 

ia contra o lugar até então estabelecido socialmente para as “mulheres de boa família”. 

 
40 HAHNER, June Edith. Emancipação do sexo feminino: a luta pelos direitos da mulher no Brasil. 

Florianópolis: Ed. Mulheres; Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2003.  

Imprensa Nacional, 1876. P.130 
41 RIZZINI, Irma; SCHUELER, Alessandra. Entre o mundo da casa e o espaço público: um plebiscito 

sobre a educação da mulher (Rio de Janeiro, 1906). Rio de Janeiro: Revista de História e Historiografia 

da Educação, 2018.  
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Intelectuais da época saíram em defesa do curso noturno para as meninas, alegando que 

se as mesmas podiam estar durante o dia dentro das fábricas, poderiam também estudar 

no período da noite. O espaço do Liceu sofreu modificações para receber as novas alunas 

que estavam para chegar. 

 

Separada completamente da parte do edifício destinado às aulas do sexo 

masculino, a parte reservada ao feminino tem entrada especial pelo portão da 

tipografia; este portão dá acesso a um saguão de 35 metros quadrados, tendo 

três portas de saída, duas laterais e uma ao fundo; (...) entrando-se, à esquerda, 

fica a sala destinada às senhoras que acompanham as alunas. Mede esta sala 

49 metros quadrados. (...) segue-se a sala de música, medindo 98 metros 

quadrados, com capacidade para 120 alunas. (...) Em seguida há mais duas 

salas, medindo uma 31 e outra 43 metros quadrados, que se destinam às aulas 

de gramática e aritmética. (...) A sala de música comunica com o saguão por 

um passadiço envidraçado e independente, de modo que a entrada e saída das 

alunas não perturbem a marcha dos trabalhos. Com janelas para o pátio e 

entrada, também comunicando com o saguão, há uma saleta de cerca de 42 

metros quadrados, destinada à espera dos homens que acompanham as alunas. 

(...) [sobre as salas de português e desenho] A primeira de 89 metros 

quadrados, é disposta em forma de anfiteatro; (...) A segunda, com 39 metros 

quadrados, é destinada a estudo do desenho, para as classes mais adiantadas, 

cópia de gesso. Finalmente ocupando toda a extensão do saguão e corredor, à 

direita, veem-se três amplas salas de desenho elementar, formando um todo 

sistematicamente disposto da mais agradável perspectiva. Medem essas três 

salas 296 metros quadrados. (...) nestas três peças há capacidade para 300 

alunas.42 

 

Foram abertas salas na instituição para que os maridos, pais e irmãos das 

meninas as esperassem durante as aulas, acompanhando-as no retorno para casa. Além 

desta medida, outras foram tomadas, afim de manter o prestígio da instituição e assegurar 

a honra das mulheres, algumas modificações foram feitas, como a criação de uma seção 

independente para as alunas nas antigas oficinas da tipografia nacional, completamente 

separada das aulas para o sexo masculino.  

 

Separar os espaços masculinos dos femininos era essencial para assegurar a 

moralidade da instituição, deixando claro que não haveria lugar para encontros 

soturnos e libidinosos que pudessem desencaminhar as alunas, ao mesmo 

tempo garantindo que as mulheres com suas fragilidades e frivolidades não 

atrapalhassem o andamento das aulas masculinas43 

Os espaços onde as aulas eram dadas não era a única diferença presente nos 

cursos destinados a mulheres e homens. O currículo determinava diferentes áreas de 

 
42 RIO DE JANEIRO. LICEU DE ARTES E OFÌCIOS. A imprensa e o Lycêu de artes e ofícios aulas 

para o sexo feminino.  Rio de Janeiro: Typ. Hildebrandt, 1881. P.27-29.  
43 LELIS, Francismara de Oliveira. Discursos e sentidos sobre a educação feminina na corte, século 

XIX. Uma reflexão histórica da “Polyantheia commemorativa de inauguração das aulas para o sexo 

feminino do Imperial Lycêo de Artes e Officios”. Dissertação (Mestrado em História) – UFRRJ. Rio de 

Janeiro, 2016. 
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estudos para cada um deles, deixando claro que, o novo espaço conquistado para as 

mulheres não lhes garantia o mesmo “prestígio” que os homens, apesar de representar 

uma grandiosa conquista para a história das mulheres. 

O curso destinado ao sexo masculino era denominado “Curso Profissional” e 

em 1883 contava com cerca de 42 professores nas seguintes disciplinas: Desenho 

elementar, desenho de ornatos, desenho de figura, desenho linear geométrico, desenho de 

maquinas, arquitetura civil, escultura, música, português (gramática e leitura), francês, 

inglês, aritmética, álgebra, geometria plana, geometria no espaço e geometria descritiva. 

Para as mulheres, no mesmo período, podemos perceber a diferença curricular, onde as 

disciplinas ofertadas contavam com 27 professores, responsáveis pelos conteúdos de: 

Desenho de figura, desenho de ornatos, música, português (gramática e leitura) e 

aritmética. 

Em uma análise sobre as disciplinas oferecidas para cada sexo percebemos 

que as mulheres tinham cerca de um terço da grade curricular dos homens em relação ao 

número das disciplinas oferecidas. Houve um esvaziamento das disciplinas de exatas e 

desenho industrial na elaboração do currículo feminino. Reflexo de uma sociedade que 

valorizava e priorizava os aspectos intelectuais do sexo masculino, assumindo, mesmo 

que de forma não declarada no currículo escolar, qual era o lugar destinado ao homem e 

a mulher nos seus papeis sociais.  

Os membros da Sociedade Propagadora de Belas Artes, grandes responsáveis 

pela manutenção financeira do Liceu, e diversos simpatizantes organizaram um 

documento – a Pollyantea - que reuniu as contribuições dos mais distintos homens de 

letras do império e que seria vendida durante a solenidade de inauguração das aulas, 

gerando recursos para a instituição, além de comemorar a entrada das meninas no Liceu. 

Os responsáveis pela organização do documento foram Guilherme 

Bellegarde, Felix Ferreira e o Dr. Velho da Silva Junior. Guilherme Bellegarde. Foram 

enviadas cartas para os autores importantes daquela época, pedindo um texto que não 

ultrapassasse vinte linhas impressas e que abordassem a inauguração das aulas femininas 

do Liceu. Cento e trinta e um textos foram recebidos e dentre estes, há uma diversidade 

de opiniões e demarcações políticas sobre o que era para o Brasil Império a educação 

feminina. 

Dos 131 escritores, 127 era homens e apenas 4 eram mulheres. Os gêneros 

textuais variavam entre prosas, versos e poesias, que ao serem reunidos em um único 

volume, tiveram como nome título de “Polyantheia commemorativa da inauguração das 

aulas para o sexo feminino do Imperial Lycêo de Artes e Officios” 
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Figura 1 - Capa Polyantheia Comemorativa da Inauguração para as aulas do sexo feminino do Imperial Lyceu de 
Artes e Officios 

 

Apesar da edição celebrar a entrada das mulheres no Liceu, o lugar de fala 

concedido a elas no documento em que estamos analisando foi consideravelmente menor 

do que dos homens. Apenas quatro autoras tiveram seus escritos publicados. Novamente, 

podemos ler o que as palavras não dizem. O poder implícito nos discursos não falados, 

não escritos, mas demonstrado num conjunto de símbolos e posicionamentos. Reitero que 

o objetivo deste trabalho não é olhar de forma anacrônica para história que foi produzida. 

Não nego a modernidade que cercou todo o processo de instrução das mulheres. O Liceu 

e a Pollyanthea marcam profundamente a história da educação brasileira, pois constituem 

um importante instrumento de luta e emancipação para as meninas que puderam ali criar, 

com suas histórias e vidas, um novo lugar de resistência e luta feminina.  

Como exemplo da resistência de diversas mulheres e a conquistas dos espaços 

públicos adquiridos por elas, podemos falar sobre as professoras e mestras do Império. 
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No século XIX, a profissão docente indicava a existência de lugares sociais diversificados 

entre os profissionais do ensino devido a fragmentação dos cursos e as diferenças nos 

objetivos dos níveis de instrução primária, secundária e superior forçavam as hierarquias 

internas. No topo desta fragmentação estava a minoria de professores que desfrutavam de 

maior nível de remuneração e prestígio social, que trabalhavam nas instituições 

destinadas à formação de elites intelectuais e políticas, as faculdades do império e as 

instituições oficiais de ensino secundário, sobretudo o Imperial Colégio Pedro II e os 

Liceus, e outras instituições de prestígio. Entretanto, ao decorrer do Império, era possível 

observar os esforços no sentido de promover uma uniformização do trabalho docente. 

 

Na maior parte do Império, em que pesem as diferenças regionais e a 

diversidade de sistemas públicos provinciais constituídos, sobretudo, após o 

processo de descentralização das competências em matéria educacional, os 

regulamentos e normas de instrução pública primária e secundária procuraram 

estabelecer regras e princípios de seleção, formação, recrutamento, 

licenciamento e controle dos professores públicos e particulares, tentando 

uniformizar, conformar, homogeneizar e disciplinar os diversos modos de ser 

professor no século XIX. 

[...]A questão da qualificação docente no século XIX foi palco dos mais 

intensos debates e conflitos, já que diferentes modelos de formação de 

professores estavam em pauta.44 

 

Para as mulheres do império, exercer o cargo do magistério requeria 

especificações que tinham muito mais haver com seu lugar social e discussões de gênero 

do que com sua formação, ao comparar com os pré-requisitos para os homens que 

ambicionavam exercer a mesma função. Se fossem moças solteiras, era necessária a 

apresentação de expressa autorização paterna ou de outro responsável para que se 

candidatassem a uma vaga como professora adjunta ou efetiva das escolas públicas de 

meninas. Se fosse casada, a candidata deveria apresentar a devida autorização marital 

para dirigir casa de escola e lecionar; se fosse viúva, o atestado de óbito do marido. 

Quando separada, segundo as normas eclesiásticas, deveria apresentar a certidão do 

pároco. 

As tentativas de se regulamentar a profissão docente e a criação de 

mecanismos institucionais para a formação de professores ocorreram 

em várias Províncias e, em quase todas, as iniciativas estiveram sujeitas 

à instabilidade das reformas e das políticas educacionais e às incertezas 

que caracterizaram a história das Escolas Normais em todo o período. 

Nesse processo, à docência passaria a ser, se não a única, a principal 

 
44 GONDRA, José Gonçalves; SCHUELER, Alessandra.  Educação, poder e sociedade no Império 

brasileiro. São Paulo: Cortez, 2008.  
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atividade desses professores que, em muitos casos, desenvolviam 

atividades complementares, devido aos seus baixos salários.45 

 

Podemos perceber, deste modo, a progressiva inserção das mulheres no 

mundo letrado, nas escolas, profissão docentes, nas revistas, jornais e periódicos da 

época. Atuando em múltiplos espaços sociais e intelectuais, as mulheres assumiam papeis 

de jornalistas, escritoras e professoras. Algumas publicações em forma de poesias, 

romances, manuais de comportamento e civilidade eram produzidos pelas intelectuais da 

época e foram fonte de voz, expressão e conquista de espaços, mostrando a força e a 

presença das mulheres oitocentistas. 

Os enfrentamentos e questionamentos sobre o movimento social destas 

mulheres foi desencadeado ao longo do Império, onde as propostas para formar 

professoras geraram polêmicas e revelaram discursos múltiplos e contrários em relação à 

educação feminina e sua atuação no magistério. Para alguns, devido sua “fragilidade” e 

“incapacidade cognitiva” não se podia confiar a educação rumo ao progresso a mulheres. 

Outros defendiam o lugar do magistério para as mulheres devido sua “natureza materna”, 

formada para gerar, criar e educar. 

 

Tais representações contraditórias, muitas das quais elaboradas pelas próprias 

mulheres, como no caso das obras de Nísia Floresta, integravam os argumentos 

gerais sobre a educação feminina e ecoavam os embates e percalços 

enfrentados pela afirmação de propostas educacionais para o sexo feminino ao 

longo do século. Por outro lado, é possível pensar, refletindo com Roger 

Chartier (1998), mais do que expressão dos preconceitos sociais, estas 

representações também podem ser interpretadas como estratégias discursivas, 

utilizadas pelas próprias mulheres, para, por dentro mesmo da violência 

simbólica dos discursos hegemônicos sobre as hierarquias e diferenças sexuais, 

abrir uma frente de lutas e um caminho de atuação possível na sociedade e no 

contexto em que viviam (SOIHET, 1999). As representações das mulheres 

como responsáveis pela formação dos homens, na qualidade de mães e 

educadoras, iam ao encontro das teorias civilizatórias que pretendiam afirmar 

a necessidade de construir uma nação direcionada ao progresso material e 

cultural, um Brasil onde o “povo” fosse elevado intelectualmente para figurar 

no rol das “grandes nações cultas”. No bojo deste paradigma de formação de 

mulheres para o exercício da docência, já no final do século XIX, proliferaram 

debates em torno da coeducação dos sexos e da implantação das escolas mistas 

no Império, propostas que em grande medida foram inspiradas no modelo 

educacional dos Estados Unidos da América, país pioneiro no 

desenvolvimento da experiência da coeducação.46 

 

Os múltiplos discursos e defesas de pensamento não foram obstáculos para 

parar o envolvimento das mulheres e suas conquistas sociais e intelectuais em relação ao 

 
45 GONDRA, José Gonçalves; SCHUELER, Alessandra.  Educação, poder e sociedade no Império 

brasileiro. São Paulo: Cortez, 2008.  
46 GONDRA, José Gonçalves; SCHUELER, Alessandra.  Educação, poder e sociedade no Império 

brasileiro. São Paulo: Cortez, 2008.  
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magistério. Podemos, através das Pesquisas de Gondra e Schueler compreender que o 

processo de feminilização do magistério, de modo geral, apontam para o crescimento da 

atuação das mulheres no magistério público e particular, nas várias localidades do 

Império, sobretudo a partir das décadas finais do século XIX, sendo no início do século 

XX, a presença feminina se tornando majoritária nas escolas primárias e nas instituições 

de educação infantil, como jardins de infância e creches instaladas em algumas capitais a 

partir da década de 1870. 

Entretanto é imprescindível ressaltar que o avanço das mulheres na ocupação 

do magistério não se deu pelo abandono dos homens nesses cargos. O lugar ocupado por 

essas mulheres não foi cedido nem permitido pelos homens. A história nos aponta os 

diversos enfrentamentos e lutas pela conquista desse espaço, cuja presença masculina 

permaneceu marcante ainda nas primeiras décadas do século XX. 

Apesar da quantidade de textos inferiores às publicações dos homens, a 

Pollyanthea conta a história de mulheres escritoras, que tinham prestígio social e tiveram 

seus escritos publicados ao lado de consagrados nomes da Literatura brasileira, como 

Machado de Assis, um dos autores do documento. Essas autoras contam para nós a 

história que foi escondida e contradita por muito tempo, elas nos revelam mulheres 

produtoras da cultura, mulheres escolarizadas, conhecidas e pertencentes a elite 

intelectual da época, participantes ativas da construção do nosso país. Mulheres essas que 

não encontramos nos livros didáticos, nas aulas de história na escola e que tem sido 

revelada nas importantes análises documentais de diversos pesquisadores, historiadores e 

professores que escolheram contar a história que muitos não contaram. 

Guilhermina de Azambuja Neves, Adelina Lopes Vieira, Anna Machado 

Nunes Penna e Laurentina Netto são as escritoras dos quatro primeiros textos da 

Pollyanthea. Poucas informações biográficas são encontradas sobre elas. A dissertação 

“Discursos e sentidos sobre a educação feminina na corte, século XIX. Uma reflexão 

histórica da “Polyantheia commemorativa de inauguração das aulas para o sexo feminino 

do Imperial Lycêo de Artes e Officios” de Francismara de Oliveira Lelis foi a principal 

fonte na qual busquei as referências sobre essas escritoras que apresentarei a seguir: 

 

Guilhermina de Azambuja Neves é a mais conhecida, foi professora, 

lecionou na freguesia da Candelária. Também fundou e dirigiu o 

Colégio Azambuja Neves, no Engenho Velho, além de ter publicado 

livros didáticos. Faleceu em 1883. 

Adelina A. Lopes Vieira, nascida em Portugal, também era professora, 

tendo lecionado no Rio de Janeiro, na freguesia do Espírito Santo. Era 

poetisa120, e tinha como irmã Júlia Lopes de Almeida, a escritora do 

período mais conhecida entre as historiadoras.   
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Sobre Anna Machado Nunes Penna, encontrei referências de sua 

atuação como parte do conselho administrativo da Associação Protetora 

da Infância Desamparada, associação que mantinha o Asilo Agrícola 

Santa Izabel. Também encontrei em dois periódicos, notícias sobre a 

Exposição da Indústria Nacional e uma comissão feminina, na qual 

Anna Machado Nunes Penna fez parte, e que foi a responsável em 

reunir trabalhos manuais “típicos de senhoras” para a exposição. Com 

base nessas informações, além de parte do conselho administrativo da 

Associação Protetora da Infância Desamparada, possivelmente Anna 

Machado Nunes Penna também foi uma das mulheres entusiastas do 

curso feminino do Liceu, uma benemérita que mesmo depois da 

inauguração do curso continuou a se articular para conseguir fundos 

para manter o mesmo em funcionamento e que contou com a 

solidariedade de outras mulheres, como a mineira Raymunda Nonnata 

[…].   

Já Laurentina Netto é uma sombra perpassando a história do Liceu. Só 

encontrei referência em uma relação de autores de uma outra publicação 

comemorativa: “Democrotema Commemorativa do 26º Aniversário de 

Fundação do Liceu de Artes e Offícios do Rio de Janeiro” de 1882, 

publicação congênere à Polyantheia e que segundo o dicionário 

bibliográfico de Innocencio Francisco da Silva125 teve entre seus 

textos uma contribuição de Laurentina Netto e de outras cinco mulheres 

(inclusive de Adelina A. Lopes Vieira) e de mais de uma centena de 

autores.47 

 

A escassez de fontes sobre a história dessas mulheres revela para nós a 

resistência daquele período em dar lugar e voz as mulheres e como a carreira literária para 

as mesmas era cercada de incertezas e esquecimentos. Me pergunto quantas produções 

foram apagadas, quantos livros e histórias foram escritos, entretanto, silenciados ao longo 

das décadas. 48 

Nota-se em alguns dos escritos destas mulheres que tiveram suas ideias 

publicadas na Poliantyeia, uma semelhança e afinidade com o discurso dos homens 

daquela época sobre o lugar da mulher. O discurso religioso, a “ciência” da casa e dos 

filhos, o papel de esposa e moças de família é encontrado nos textos destas autoras, o que 

nos leva a pensar que a seleção feita pelos responsáveis pela edição não teve caráter 

apenas poético e literário, mas político, pois permanecia demarcando um lugar e papel 

social sobre as mulheres. 

 
47 LELIS, Francismara de Oliveira. Discursos e sentidos sobre a educação feminina na corte, século 

XIX. Uma reflexão histórica da “Polyantheia commemorativa de inauguração das aulas para o sexo 

feminino do Imperial Lycêo de Artes e Officios”. Dissertação (Mestrado em História) – UFRRJ. Rio de 

Janeiro, 2016. 
48 “Dicionário mulheres do Brasil De 1500 até a atualidade. Biográfico e ilustrado. Schuma 

Schumaher, Érico Vital Brazil” Com cerca de 900 verbetes, 270 ilustrações e índice cronológico, esse 

dicionário torna-se referência obrigatória para o estudo da história brasileira. De Abigail Andrade a Zuzu 

Angel - passando por Bertha Lutz, Clarice Lispector, Escrava Anastácia, Princesa Leopoldina e inúmeras 

mulheres até então atrás dos panos -, são resgatados 500 anos de luta e conquista de direitos. 

 

https://zahar.com.br/autor/schuma-schumaher
https://zahar.com.br/autor/schuma-schumaher
https://zahar.com.br/autor/erico-vital-brazil
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No texto de uma das autoras, Adelina Lopes, observamos o destaque ao papel 

materno da mulher, que garantiria a orientação às novas gerações de acordo com o projeto 

de nação e de progresso para o Brasil Imperial, além do caráter religioso dos escritos. 

 

         Bem hajas Caridade! 

Da terra e céu senhora! 

Meiga dominadora! 

Foco de eterna luz! 

 

Reúna o positivismo 

Ou o ideal, embora, 

O teu clarão, aurora! 

A iluminar seduz. 

 

As mulheres do povo,  

As mães que no futuro 

Darão fulgor seguro 

Ás novas gerações, 

Vão conquistar sem pena, 

Luz! Crença! (o paraiso!) 

E encher de esperança e riso 

Os tristes corações! 

 

Hoje não se olha o Eterno 

Nem mesmo já se espera, 

mas sempre, altivo, impera 

o doce, o santo amor! 

Decoram imitando 

Littré, Darwin e Comte; 

E a Caridade, a fonte 

Do bem, vê sem temor 

 

Este nascer de ideias 

Este morrer crença 

dizendo: “A luz intensa 

do meu celeste olhar, 

mostrar-lhe-eis a estrada 

que, aos pés do Onipotente 

os leve em prece ardente. 

Basta que os mande amar!! 

 

E ao gesto teu divino, 

Vê quanto seio amigo 

Deu maternal abrigo 

A ideia que seduz! 

 

Bem hajas Caridade! 

Da terra e céu senhora! 

Meiga dominadora! 

Foco de eterna luz! 

 

Jornais e periódicos da época, também se apoiavam no discurso “materno” e 

“religioso” ao defender a educação feminina. Enalteciam o papel da mulher como mãe e 

esposa e a importâncias destas serem instruídas, para então, dar uma educação de maior 

qualidade para seus filhos, administrar as finanças e recursos da casa, caminhando e 
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trabalhando junto com o Império rumo ao progresso. Apesar do discurso destes jornais 

demarcarem um lugar para a mulher, suas publicações foram de grande importância, pois 

as mesmas eram lidas pelos pais, maridos e irmãos destas mulheres que de certo modo 

passavam a enxergar a “vantagem” das mulheres poderem fazer parte da escolarização 

formal. 

A única frase de Ana Machado Nunes Pena publicada na Polyanthea abre 

margem para interpretação semelhante ao que os periódicos e jornais da época pontuavam 

em relação à educação feminina. A autora escreveu para a coletânea “Educar, instruir, 

esclarecer a mulher, é o primeiro passo para reformar a sociedade. ”.  Entretanto, pode 

também abranger outra concepção já que a mesma enfrentava os desafios de ser escritora 

no Brasil Império. Ana Machado Nunes Pena, mediante suas vivencias e o espaço tempo 

onde viveu e construiu sua carreira, certamente enfrentou a descrença de muitos a sua 

volta, os quais achavam que à mulher cabia apenas os afazeres religiosos e do lar, portanto 

a autora, ao enviar seus escritos para a Polyanthea pode tê-lo feito tendo em mente a 

emancipação dos corpos femininos às subordinações políticas e morais impostas àquelas 

mulheres.  

Guilhermina de Azambuja, nos seus escritos para a Polyanthea, optou por 

prestigiar o idealizador do Lyceo de Artes e Officios, Joaquin Bethencourt, demonstrando 

sua gratidão pelo notório feito de educar as mulheres, benefício que ultrapassaria as portas 

de suas casas, alcançando toda a nação. A mesma se nomeia como discípula de Joaquin, 

demonstrando através disso que estava de acordo com a forma como o Lyceu ofereceu a 

educação formal para as mulheres.  

 

A julgar pelo grande número de artistas que gratuitamente tem apresentado até 

hoje a mais produtora dessas instituições na América do Sul “O Lycêo de Artes 

e Officios”, devo crer nos benéficos resultados que vão ali receber senhoras 

que frequentarem as aulas que hoje se inauguram. Ao seu digno instituidor e 

incansável Diretor, um expressivo aperto de mão da respeitadora discípula49      

 

Outra autora da Polyanthea, em seus escritos, direciona os problemas de 

desvio de conduta das mulheres a sua falta de educação intelectual e que para isto a 

escolarização das mesmas era de fundamental importância. Laurelina escreveu: “Aos 

arroubos de um coração em extremo sensível e de uma ardente imaginação convém, pois, 

que se anteponha o culto da razão.”. Associavam as mulheres daquela época 

comportamentos e características por vezes ligadas a área de saúde mental e que suas 

 
49 Polyantheia. p. 10 
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fragilidades as levavam até ao suicídio, pois emocionalmente eram consideradas fracas e 

sensíveis. O texto de Laurentina Netto vai ao encontro das ideias ligadas à medicina e à 

higiene que circulavam no Brasil no século XIX e que orientavam sobre a necessidade de 

uma educação apropriada, que assim evitaria malefícios mentais e vícios.   

Outros autores da Polyantheia destacam diversos aspectos do que a educação 

das meninas representava para àquela sociedade. B. Gurgel do Amaral escreveu: 

“Abençoado das gerações, benemérito da pátria, o nome do fundador e diretor do Liceu 

de Artes e Ofícios há de vencer todas as travessias históricas para receber da posteridade 

a consagração humana.”. Augusto Diniz, “ Há quase um quarto de século que o Liceu 

tomou a incumbência de elevar, pelo estudo da arte e da ciência o homem do trabalho e 

não podia furtar-se à obrigação de também erguer, pelo cultivo do belo, o espírito da 

mulher.”. Epiphanio de Lima, “Façamos a mulher, emancipada, na alta civilização brilhar 

feliz”. 

Podemos perceber, nos versos citados acima, as diferentes concepções e 

visões de para que servia a educação das mulheres. Enquanto alguns escritores direcionam 

seus escritos para felicitar e saldar o fundador do Lyceu, elevando seu nome, outros tem 

um olhar direcionado às mulheres, e mesmos estes que tem um olhar direcionado as 

mulheres abrangem diferentes concepções, pois alguns proclamam sua emancipação, 

enquanto outras, como Adelina Lopes, enaltecem o papel de mãe em concordância com 

o discurso religioso católico do século XIX. 

A Polyantheia, têm em seus escritos, nomes importantes e relevantes até hoje 

no cenário literário, dando substancia e peso para a relevância do documento. Para Arthur 

Azevedo, irmão do escritor Aluísio de Azevedo, a mulher devia ir além dos seus afazeres 

domésticos, e comportar-se segundo a modernidade que se instaurava, sendo esta 

instruída e alfabetizada: 

Entristece-me ver uma senhora 

Formosa, mas obtusa. 

Seja embora 

Simplesmente empática 

Saiba, porém, um pouco de gramática. 

Quando entrar numa sala 

A todos saiba dirigir a fala. 

Analise toilettes, 

Mas, como, além de agulhas e alfinetes, 

Alguma coisa o mundo tem, palestre 

Sobre estes três assuntos: 

Ciência, artes e literatura. 

Um livro, embora mau, é sempre um mestre. 

Escolhida leitura 

Pode espirito dar, mesmo a defuntos! (...)50 

 
50 Polyantheia. p. 40. 
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Machado de Assis, contribui para o documento com um soneto, neste é 

exaltado um texto bíblico, revelando novamente o forte papel religioso que a educação 

tinha naquele contexto histórico. Em seus escritos, busca através da história bíblica, 

apresentar a importância dos estudos, assim como era importante o cuidado do lar: 

 

Dai à obra de Martha um pouco de Maria, 

Dai um beijo de sol ao descuidado arbusto; 

Vereis neste florir o tronco ereto e adusto, 

E mais gosto achareis naquela e mais valia. 

 

A doce mãe não perde o seu papel augusto, 

Nem o lar conjugal a perfeita harmonia. 

Viverão dois onde um até aqui vivia, 

E o trabalho haverá menos difícil custo. 

 

Urge a vida encarar sem mole apatia, 

Ó mulher! Urge por no gracioso busto, 

Sob o tépido seio, um coração robusto. 

 

Nem erma escuridão, nem mal aceso dia. 

Basta um jorro de sol ao descuidado arbusto, 

Basta à obra de Martha um pouco de Maria.51 

 

 

Como quaisquer muitas outras produções históricas, a Polyantheia revela, na 

sua escrita, posicionamentos ideológicos, políticos e culturais que ao serem olhados com 

atenção, revelam em suas linhas a história da nossa nação, marcada e escrita por pessoas 

que carregavam marcas dessa sociedade e eram atravessadas por ela. É inegável a 

importância do Lyceu de artes e officios para o Rio de Janeiro. As transformações que 

esta instituição promoveu no espírito das pessoas que frequentavam suas aulas, na 

organização da cidade e no desenvolvimento do Brasil jamais conseguirá ser expressa por 

este trabalho. 

As pequenas transcrições dos trechos da Polyantheia nesta pesquisa 

objetivam aguçar o interesse dos leitores neste documento e promover um novo olhar 

para a história do Brasil, em especial, a História das mulheres do Brasil, que não apenas 

aceitavam as mudanças impostas pela sociedade, mas que, como visto neste capítulo, 

foram agentes desta transformação ao registrarem, ao lado de grandes nomes, seus 

escritos e saudações para o novo tempo que se iniciava: as aulas para mulheres no Lyceu 

de Artes e Officios do Rio de Janeiro.   

 
51 Polyantheia p 33. 
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5. CONCLUSÃO 

O século XIX emergiu trazendo consigo grandes transformações na vida 

social, econômica, política e cultural do Império Brasileiro. A educação brasileira 

acompanhou os principais fatores de transformação do mundo neste período. A 

modernidade batia a porta, era preciso pensar em formas de educar e preparar o povo para 

o que viria. Discursos higienistas, políticas contra a escravidão, a inserção das mulheres 

no campo educacional formal, o poder da igreja e dos governantes, os jornais, periódicos 

e revistas que pela primeira vez na história davam vozes as mulheres, meninas que 

lutavam pelo direito a educação, mulheres assumindo a direção econômica de seus lares, 

trabalhando fora de casa, instituições modernas sendo solidificadas. Todas essas 

mudanças refletiram no campo educacional e fazem parte da história da educação do 

Brasil. 

O Imperial Liceu de Artes e Ofícios foi fundado em 1856, pela Sociedade 

Propagadora de Belas Artes e seu principal membro e idealizador, Francisco Joaquim 

Bethencourt. Suas aulas começaram efetivamente em 1858, oferecendo um ensino 

gratuito secundário no turno da noite, visando atender jovens trabalhadores. O objetivo 

da instituição era formar mão de obra especializada para as indústrias nacionais, através 

de cursos que juntassem o conhecimento técnico-industrial com o apuro e criatividade 

das belas artes. O Liceu de artes e Oficios foi uma instituição inovadora na capital do 

Império, seu currículo oportunizava aos trabalhadores da época o contato com 

conhecimentos e aprendizados que levariam o Brasil a trilhar novos rumos ao progresso 

e modernidade. Juntamente com homens intitulados “homens de boa vontade”, Francisco 

Joaquim Barbosa criou uma instituição que resiste até hoje aos adventos do tempo e é 

considerada uma das maiores memórias do Brasil Império.  

A historiografia tradicional afirma que a escola surge como um privilégio 

exclusivo das classes que detinham o poder econômico e consequentemente político, 

entretanto, através da história do Liceu de artes e Ofícios vimos que os projetos 

educacionais voltados para jovens e adultos trabalhadores, como cursos primários 

noturnos, as escolas dominicais, as conferencias populares e os cursos de ensino 

profissional abrigarem meninos e meninas plurais em seus contextos econômicos e 

sociais. 

Entretanto, os enfrentamentos para a conquista desta educação são revelados 

nas entrelinhas dos documentos legais da época que não permitiam “qualquer” público 

ser alvo desta educação, dita popular. Em 1854 o regulamento da instrução primária 

define a quem essa educação deveria ser direcionada. Entretanto, as lutas para 
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emancipação dos corpos e direito a educação, contornam a história do nosso país e nos 

revelam, como visto neste trabalho, as conquistas geradas no seio da luta e discussão do 

povo. 

Este trabalho propôs evidenciar a história das mulheres, tendo-a como fator 

determinante para a construção da nossa sociedade e cultura. Primeiramente, é preciso 

sempre lembrar que o discurso de uma única mulher, obediente à determinado padrão e 

conduta, ou rebelde transgressora não é o discurso com voz neste trabalho. Durante a 

pesquisa procurei ressaltar a multiplicidade das mulheres da história, assim como as 

mulheres de hoje. Suas diversidades de histórias, experiências e trajetórias nos revelam 

as diferentes e legítimas jornadas trilhadas por elas. 

Essa multiplicidade se estendeu a todos os ramos onde encontramos essas 

meninas. No campo da educação pudemos encontrar as histórias de meninas pertencentes 

às classes mais pobres, onde tinham uma formação que objetivava ensina-las atividades 

domésticas, onde exerceriam profissões de criadas, lavadeiras, ama de leite, voltadas para 

agricultura, dependendo do contexto onde habitavam, funções de rendeiras, quitandeiras, 

ambulantes; enquanto isso, para as mulheres pertencentes à elite, na ausência de figuras 

masculinas como pais e irmãos, esta assumiam a gestão e organização dos negócios, 

atuando, não raras vezes, como chefes e figuras importantes economicamente no século 

XIX. 

Entretanto, os lugares ocupados por essas mulheres não lhes garantiam acesso 

igualitário a educação. Importante fator de luta e discussões durante o Brasil Império foi 

o currículo das instituições que abriram suas portas para a instrução feminina. Para estas, 

estabeleceu-se a exclusão do ensino de geometria e alguns milites ao ensino de aritmética 

nos seus conteúdos curriculares, mas acrescido “prendas que servem a economia 

doméstica, aulas de bordado e agulha. 

O estabelecimento deste currículo revela o lugar dos papeis de gênero dentro 

daquela sociedade, revelando a educação, desde aquela época, uma aliada para a 

manutenção dos espaços desejados pelo Estado e prescritos pela Igreja Católica. Esses 

lugares não se estabeleceram de forma sólida, sem enfrentamentos. O período estudado 

foi movimento por lutas dentro do próprio movimento educacional e político da época, 

onde esses lugares e espaços eram questionados.  

Como mostra das lutas e enfrentamentos, temos a Reforma Leôncio de 

Carvalho que promoveu a coeducação, além de apresentar caráter inovador e apontar para 

um futuro de progressos e mudanças. Neste cenário vemos a pluralidade de ideias e 

pensamentos das mulheres que comporam a história do nosso país. Algumas professoras 
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eram contra a coeducação e defendiam que as escolas deveriam permanecer sendo 

separadas por sexo, enquanto outras eram militantes a favor de uma educação igual para 

meninos e meninas. 

Neste cenário, o Liceu de Artes e Ofícios abriga diversas histórias e 

enfrentamentos políticos. Ao abrir cursos para meninas promoveu um evento especial de 

inauguração, o Imperial Liceu e a Sociedade Propagadora de Belas Artes organizaram a 

publicação de uma antologia de textos intitulada “Polyanthéa comemmorativa da 

inauguração das aulas para o sexo feminino do Imperial Lycêo de Artes e Offícios”, onde 

os mais distintos homens de letras do Império foram convidados a redigir textos para 

comemorar o início das aulas femininas. Apesar de a introdução da Polyanthéa indicar 

como escritores os homens de letras, também contribuíram para essa antologia quatro 

mulheres, Guilhermina de Azambuja Neves, Adelina A. Lopes Vieira, Anna Machado 

Nunes Penna e Laurentina Netto. Nomes importantes até hoje na literatura brasileira 

também estiveram presentes na escrita deste documento, como o de Machado de Assis. 

No capítulo final deste trabalho, analisei a escrita e a história das quatro 

mulheres que participaram deste marco na historiografia das mulheres brasileiras. Vemos 

em seus discursos a multiplicidade de pensamentos e posicionamentos políticos e sociais 

que as mulheres do Império tinham.  

Conhecer a história de nossas antepassadas e como se deram seus processos 

educacionais, a forma como eram permeadas pela religião, economia, política e cultura 

revela parte da nossa história. O compromisso com uma educação que garante a 

emancipação dos corpos e pensamentos não pode se dar negando a história dos que 

vieram antes de nós e compuseram o palco onde hoje lutamos nossas batalhas.  

Com este trabalho apresento com alegria e satisfação a história que não me 

contaram na adolescência, mas com a qual assumo o compromisso de contar aos que vem 

após mim.  
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