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Resumo

Vasconcelos, Maria Celi Chaves; Mendonça, Ana Waleska Pollo Campos. A
Casa e os seus mestres: A educação doméstica como uma prática das
elites no Brasil de Oitocentos. Rio de Janeiro, 2004. 336p. Tese de
Doutorado – Departamento de Educação, Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro.
A educação doméstica foi uma significativa prática de educação realizada
nas Casas do Brasil de Oitocentos, que, em determinados momentos, consistiu na
forma majoritária de ensinamentos dados a crianças e jovens, naquele tempo e
contexto. Realizada pelos mestres, que se caracterizavam como professores
particulares, preceptores, ou mesmo por familiares e padres, essa modalidade foi
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uma prática constante de educação durante todo o Brasil Imperial, tendo sua
origem na educação de príncipes e nobres e sendo marcada pela influência
européia. A tese propõe-se a estudar as características dessa prática e das
circunstâncias em que ocorria na Casa, bem como, as relações que se estabeleciam
entre ela, os colégios particulares e a escola estatal emergente, em um cotidiano
em que conviviam essas diferentes modalidades de educação, concebidas como
formas reconhecidas de educar meninos e meninas em Oitocentos. A pesquisa está
baseada em diversos tipos de fontes documentais, principalmente em periódicos
da época, que, explicitamente, apresentam como se configuravam as práticas de
educação realizadas na Casa e como se inscrevem nesse período os mestres,
agentes e responsáveis pela educação das crianças de elite no Brasil Oitocentista.

Palavras-chave
Educação doméstica; Casa; Estado; mestres; professores particulares;
preceptores; educação e instrução; elites; infância; educação feminina; Brasil
Oitocentista.

Abstract

Vasconcelos, Maria Celi Chaves; Mendonça, Ana Waleska Pollo Campos
(Advisor). The Home and its Masters: Education at home as a practice
of the elites in Brazil in the 19th Century. Rio de Janeiro, 2004. 336p.
Tese de Doutorado – Departamento de Educação, Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro.
Education at home was a significant educational practice held at the
Brazilian Homes in the 18th Century, which, in some moments, represented the
largest share of education imparted to the young and to the children, at that time
and situation. Held over by masters, who assumed the position of teachers and
tutors private, or even by members of the family or priests, it was a constant

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0015646-CA

practice in education all over the Imperial period in Brazil, having as its model the
education imparted to princes and the nobility, and as its main feature the
European influence. The thesis proposes studying the characteristics of this
practice and of the circumstances in which it happened at the House, as well as the
relationships established among it, the private schools and the emerging state
schools, in a daily life involving the different means of education conceived as
methods to educate boys and girls in the 18th Century. The research is based on
several kinds of documental sources, mainly from periodicals of the time, which
show clearly how the educational practices held at Home were planned and how
the masters, the agents and the ones in charge of the education of the children of
the elite in Brazil of the Eighteen Hundreds were inscribed in the period.

Keywords
Education at home; Home; State; masters; teachers and tutors private;
education and instruction; elites; infancy; education feminine;
Eighteen.
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1
A Casa e os seus mestres

1.1
O estudo da Educação Doméstica

...antes de entrar em matéria, para a qual não acho porta grande nem pequena; o melhor é
afrouxar a rédea à pena, e ela que vá andando, até achar entrada. Há de haver alguma; tudo
depende das circunstâncias, regra que tanto serve para o estilo como para a vida; palavra
puxa palavra, uma idéia traz outra, e assim se faz um livro, um governo, ou uma revolução;
alguns dizem mesmo que assim é que a natureza compôs as suas espécies.
Machado de Assis1
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Ao iniciar a pesquisa de que resultou este trabalho, deparei-me com uma
imensa lacuna, a educação doméstica, que a historiografia da educação no Brasil
parecia não ousar preencher, privilegiando o estudo das instituições formais de
educação e, principalmente, aquelas que, a cargo do Estado, ou sob a sua tutela,
haviam se desenvolvido.
Apesar de estudos fundamentais e pioneiros acerca da escola pública ou
privada no Brasil, especialmente no século XIX, as estatísticas apresentadas eram
conflitantes, oferecendo uma pista para a investigação: o número de instituições
formais de educação no país, particularmente na Corte Imperial – tomada como
referencial por se tratar do local onde se concentravam as decisões políticas e
econômicas –, era insuficiente para dar conta do contingente, mesmo reduzido, de
pessoas que sabiam ler e escrever e que, principalmente, nas elites, consumiam o
vasto material de leitura impresso, que prolifera a partir da segunda metade de
Oitocentos.
De alguma forma, essa população letrada havia recebido instrução, mesmo
que elementar, e, considerando as estatísticas e os relatos analisados, sem a
participação em instituições formais destinadas ao ensino. Provavelmente, essas
práticas formadoras, que reuniam educação e instrução, estavam concentradas em
um espaço informal: a Casa.

1

MACHADO DE ASSIS, J. M. Primas de Sapucaia! In O alienista e outras histórias. Rio de
Janeiro: Ática, 1996.
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Seguindo essa “pista”, busquei, então, um conceito ou uma categoria que
viesse a explicar esse fenômeno e foi junto a autores portugueses, que escrevem a
história da educação naquele país, que encontrei a categoria “educação
doméstica”, ou seja, o conjunto das práticas educativas realizadas no âmbito do
espaço doméstico ou da “Casa”2, que antecederam e se desenvolveram
paralelamente à construção, aceitação e afirmação da escola formal.
Após nomear o tema da pesquisa, a investigação voltou-se para elucidar a
educação doméstica e suas práticas na Casa3, onde seus senhores detinham a
responsabilidade, a escolha e a vigilância sobre os atores e os métodos utilizados.
Delimitado o problema de estudo, as circunstâncias apontavam, ainda,
algumas questões: Como a educação doméstica chega ao Brasil, qual era sua
origem e que influências trazia das práticas européias? Como, no Brasil, se
caracterizava a educação doméstica? Quais eram seus agentes, qual a sua
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0015646-CA

formação, que papel desempenhavam e como eram escolhidos? Como acontecia a
educação doméstica e que práticas envolvia? A quem era destinada a educação
doméstica e de que status gozava em uma sociedade marcadamente aristocrática e
elitista? Que diferenças de gênero incorporava do pensamento sócio-cultural da
época e como rompia com esses mesmos pensamentos? Como educação e
instrução eram concebidas nesse contexto, aproximando-se e distanciando-se ao
longo do tempo?
Entre outras tantas questões, restava, ainda, procurar desvelar o contexto
que permitiu, por tanto tempo, a permanência de tais práticas até o seu
esgotamento diante das expectativas advindas da escola formal instituída.
No processo de recomposição dessas respostas, faziam-se necessárias outras
delimitações, diante de uma história que não começava aqui, mas que vinha com o
colonizador e se estendia até os primórdios da República.

2

A categoria “Casa”, utilizada neste estudo, se refere à descrição contida em MATTOS, I. O
tempo Saquarema. Rio de Janeiro: ACCESS, 1999, p. 27-28.
3
Segundo Gilberto Freyre (1997, p.Ivii-Ixiii, pref. à 1a ed.), a casa-grande venceu, no Brasil, a
Igreja, nos impulsos que esta, a princípio, manifestou para ser a dona da terra. Vencido o jesuíta, o
senhor de engenho ficou dominando a colônia quase sozinho. O verdadeiro dono do Brasil. Mais
do que os vice-reis e os bispos. A força concentrou-se nas mãos dos senhores rurais. Donos das
terras. Donos dos homens. Donos das mulheres. Suas casas representam esse imenso poderio
feudal. A casa-grande, embora associada particularmente ao engenho de cana, ao patriarcalismo
nortista, não se deve considerar expressão exclusiva do açúcar, mas da monocultura escravocrata e
latifundiária em geral: criou-a, no Sul, o café tão brasileiro como, no Norte, o açúcar. Cf.
FREYRE, G. Casa-grande e senzala. 32a ed. Rio de Janeiro: Record, 1997.
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Inicialmente, era preciso delimitar o tempo, pois as fontes remontavam ao
século XIV e a educação doméstica destacava-se como um tema recorrente,
versado desde os manuscritos da Baixa Idade Média.
Tratando-se de uma prática utilizada pelas elites ao longo dos séculos, a
educação doméstica torna-se, também, mais tarde, uma das principais ocupações
da imprensa. Desde o seu aparecimento no século XV, são impressos manuais,
compêndios e conselhos sobre a arte de criar e educar os filhos na esfera
doméstica, especialmente quando se tratava de príncipes e nobres. 4
Inúmeras publicações, na Europa, durante os séculos XVI, XVII e,
especialmente, no século XVIII, sob a influência das “luzes”, vão se ocupar de
apontar caminhos para essa forma de educação iniciada na infância, no espaço da
Casa e sob sua estrita aquiescência.
Optei, então, por demonstrar essa preocupação com a educação doméstica
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0015646-CA

na Europa ao longo dos séculos referidos, através da literatura produzida,
trazendo, para a conceituação e discussão, a ilustração de algumas obras cujo
objetivo era preparar pais e mestres nesta tarefa. Entretanto, a referência ao
contexto dos séculos anteriores ao dezenove faz-se no sentido de apresentar os
antecedentes do que viria a seguir, como uma preparação para o Oitocentos,
período escolhido para o enfoque deste estudo.
A delimitação do estudo em Oitocentos tornou-se necessária, tendo em vista
que, para enfocar tais práticas de educação no Brasil, uma significativa parte das
fontes utilizadas remontam ou referem-se a esse contexto. Todavia as fontes
demonstram, também, que a educação doméstica no Brasil não se alterou
substancialmente na forma como ocorria desde a Colônia até o Império. A
mudança significativa na educação realizada na Casa se dá essencialmente na
quantidade, pois a demanda pela educação conhece em Oitocentos, no nosso país,
um desenvolvimento singular.
A ênfase no século XIX, no entanto, não pretende “aprisionar” os fatos a
uma concepção de século, na qual se suporia uma ruptura na passagem de um
período para o outro, mas a referência ao contexto do Brasil durante o Oitocentos,
trata-se da delimitação temporal de um momento histórico que se constituiu como
cenário para as circunstâncias ocorridas durante o Império.
4

Uma amostra de tais obras, escritas sobre a arte de criar e educar os filhos, será apresentada no
capítulo 3 deste estudo.
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Além disso, a escolha do período imperial para a pesquisa acerca da
educação nas Casas e seus agentes, justifica-se, também, por se tratar, no Brasil,
do período característico de maior desenvolvimento das práticas educativas,
especialmente, neste caso, da educação doméstica, atendendo às expectativas de
uma sociedade que buscava, na instrução, a definição de sua própria identidade, a
afirmação de sua civilidade e de seus espaços de dominação.
Uma vez estabelecido o recorte temporal da pesquisa, foi preciso mergulhar
nesse universo, particularmente do século XIX, cujo mundo pareceu-me
essencialmente diferente do século seguinte, seja nos aspectos culturais,
religiosos, artísticos, éticos e estéticos, seja no pensamento cotidiano e nas
concepções norteadoras da sociedade em questão, tornando-se, por vezes,
ininteligíveis ao leitor que, desavisado, não procurasse entendê-los em uma lógica
própria e naquele contexto.
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0015646-CA

Evitando juízos, surpreendendo-me com conceitos, análises, racionalidades
pautadas em outros paradigmas, tornei-me leitora, ouvinte e, principalmente,
visitante de um passado que, embora apresentasse significativas originalidades,
permitia o entendimento do devir, demonstrando a presença constante daquilo que
constituiria a contemporaneidade.
Além disso, trabalhar em um universo de registros repleto de lacunas, pois
se refere a uma sociedade marcada pela oralidade e pela simbologia, em
detrimento da escrita, significava ter que preenchê-las cuidadosamente, com
minhas percepções e interpretações confrontadas, insistentemente, na busca da
reconstituição daquele passado.
De acordo com a leitura do período histórico escolhido para a pesquisa, ao
tratar da educação doméstica no Brasil, partindo da apresentação dos antecedentes
europeus de tais práticas, foi necessário localizar, também, entre as inúmeras
possibilidades, os espaços a serem investigados.
A escolha da Província do Rio de Janeiro e, principalmente, da Corte, foi
realizada por se constituir em um dos locais mais representativos da época, onde
se concentravam as decisões políticas, o centro das operações econômicas e
comerciais, o núcleo de onde emanavam as inovações e os modismos, o cerne da
cultura e da civilidade desejada e, particularmente, o local onde as elites
enfocadas residiam. A Corte era o “lugar” da efervescência dos acontecimentos e
onde se concentrava o maior índice populacional do Império. Já em 1843, possuía
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uma população de 170.000 “almas”5, das quais 60.000 eram “brasileiros por
nascimento ou adoção”, 25.000 eram “estrangeiros de diversas nações” e 85.000
“escravos de toda cor e sexo”. No final da década, o censo realizado por Roberto
Haddock Lobo indicava uma população total de 266.466 habitantes.
O material pesquisado apontava, ainda, que, dentre as fontes locais
consultadas, a Província do Rio de Janeiro era a que apresentava o maior número
de registros e indicações do tema em questão, o que foi decisivo para a
delimitação do local de investigação. Contudo, ampliei o âmbito das análises e,
por vezes, reportei-me a outros espaços, julgados significativos, ou quando assim
se demonstrava necessário.
Durante a trajetória deste estudo, procurei evidenciar aquilo que constituía o
meu objeto de pesquisa: a educação doméstica e seus agentes. Entretanto,
emergiram, nesta caminhada, tensões e conflitos políticos, sociais e culturais, de
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0015646-CA

uma época e de um contexto que não pode ser lido apenas objetivamente, mas que
deve considerar toda a subjetividade que engloba a história de uma sociedade em
formação, no momento em que buscava redefinir-se em seus mais diversos
aspectos identitários.
A sociedade de Oitocentos, dividida entre senhores e escravos, proprietários
e não proprietários, ao mesmo tempo em que institui efetivamente a prática da
educação doméstica, enfrenta o processo de constituição do Império que vê, no
fortalecimento do Estado, o caminho para a realização de seus intentos.
A educação e a legitimidade de instituí-la passam a ser disputadas em
discussões e ações que refletem o próprio contexto político: de um lado, o poder
local, representado pela Casa e sua resistência à interferência e ao domínio do
Estado, de outro, o poder central, cuja estratégia é diminuir o poder das
oligarquias locais e consolidar-se como o Estado Imperial.
Portanto, nessa perspectiva, analisei o tema da educação doméstica em sua
efetivação e na formação de um estatuto de posturas e possibilidades, no momento
em que, também, era questionado, confrontado e cedia espaço a outro estatuto
emergente: o da escola formal. Assim sendo, não há possibilidade de uma
seqüência ordenada de acontecimentos, mas de um constante ir e vir através do

5

De acordo com Milliet de Saint-Adolphe, citado por MATTOS, I. O tempo Saquarema. Rio de
Janeiro: ACCESS, 1999.
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período em questão, ou para além dele, acompanhando a própria mobilidade
daquilo que se conta, uma história que não tem começo nem fim, mas que
perpassou a construção de um tempo histórico e os registros que dele restaram.
Ressalto, ainda, que essa é uma história tecida no contexto das elites, tendo
em vista que a educação doméstica se fazia nas Casas e para os seus governantes
e, conseqüentemente, portanto, caberá sua complementação a partir de outros
estudos, investigando, detalhadamente, a educação não formal daqueles – que não
eram poucos –, que não sendo os senhores da Casa, não privavam de seus
ensinamentos.
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1.2
Caminhos percorridos e fontes utilizadas

Figura 1 – Jornal do Comércio – 1827.

Figura 2 – Diário de Lembraças da
Viscondessa do Arcozelo. 6

Para responder às questões anteriormente citadas, que constituem o objeto
deste estudo, foi necessário buscar referenciais metodológicos que norteassem
uma investigação essencialmente bibliográfica e documental, cujas fontes se
6

Arquivo Histórico do Museu Imperial – Petrópolis.
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encontravam dispersas entre as mais diversas manifestações escritas e
iconográficas do século XVI ao século XIX.
Neste sentido, utilizei, como fontes de pesquisa, diferentes categorias
documentais, procurando, em todas elas, marcas do tema proposto à investigação.
Em algumas fontes, essas marcas apareciam claras e precisas, em muitas outras,
apenas encaminhavam uma leitura superficial daquilo que se pretendia. Procurei
não desprezar nenhuma delas, mas, ao contrário, associá-las com a perspectiva de
fazer emergir um panorama, por vezes difuso, mas significativo, daquilo que
demonstra ter sido a educação doméstica praticada nas Casas das elites de
Oitocentos.
Trabalhar com diferentes fontes que alternam realidade e ficção exige um
rigor ainda maior, para que se possa verificar, em ambas, o provável e o possível,
confrontando-as e respeitando os limites que cada uma oferece. Além disso, foi
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necessário ouvir fontes estrangeiras que, se não traziam a realidade brasileira,
tinham o mérito de demonstrar a sua influência neste país.
Dessa forma, as análises procedidas têm como referência “ego
documentos”, como relatos de viajantes, cartas, diários de habitantes ou de
visitantes que aqui estiveram em algum período do século XIX, publicações locais
e estrangeiras, iconografia e literatura da época, documentos oficiais, resultados
de pesquisas relativas ao Brasil Imperial, jornais e revistas periódicas, tomados
como fontes de pesquisa.
Na descrição das fontes utilizadas, exemplifico, brevemente, como foram
lidos e ouvidos os originais consultados.
Os relatos de viajantes, analisados como fonte de pesquisa, apresentam uma
visão genérica da realidade observada no Rio de Janeiro, mas têm a qualidade de
tratarem de anotações e reflexões externas ao contexto estabelecido, além de
serem realizadas premeditadamente para fins de registro das condições de vida da
população. Entretanto, resguardei, na análise das obras dos viajantes estrangeiros
e, particularmente, em sua descrição dos costumes locais, a possibilidade dos
preconceitos e entendimentos equivocados de quem julga com a ótica de sua
realidade de origem.
A correspondência pessoal, ou seja, cartas entre contemporâneos, foi
utilizada à medida que expressa a cotidianidade do período estudado. Além disso,
reportei-me também, na pesquisa, a diários e anotações pessoais, especialmente de
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mulheres letradas que registravam o seu dia-a-dia, marcado por afazeres
domésticos ou profissionais – quando se tratava de mestras –, e suas preocupações
com os filhos ou discípulos.
Os livros publicados, durante o século estudado ou nos séculos anteriores a
este, se constituíram em fundamentos básicos para o entendimento do pensamento
relativo às práticas educativas da época, com ênfase naqueles que se propunham a
ser pedagógicos e instrutivos. Nesse caso, foram largamente utilizadas
publicações

estrangeiras,

especialmente

publicações

portuguesas

atuais,

contemporâneas aos fatos relatados e anteriores ao Oitocentos, que tratavam da
educação de crianças de elite, nobres e príncipes.
A literatura contemporânea, ou seja, contos, romances, comédias, poesias e
peças teatrais escritas durante o século XIX, serviu como cenário para a
reconstrução do mosaico sugerido pelas fontes já referidas, pois tais obras têm a
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qualidade de pretender, fiel ou caricaturalmente, contar, exemplificar, criticar ou
satirizar os costumes do período.
Os documentos oficiais foram utilizados como demonstrativos e indicadores
de informações governamentais sobre o contexto estudado, retratando, a partir das
normatizações, campanhas, propagandas oficiais, relatórios e estatísticas parciais
ou globais, as concepções que norteavam o pensamento da elite política e
econômica do período. Todavia, não podem ser considerados como fontes
totalmente fidedignas de leitura da realidade, e sim, como registros, por vezes,
manipulados, daquilo que se desejava mostrar. Por outro lado, esse
direcionamento, quando evidenciado, conserva o mérito de assinalar aquilo que
era do interesse oficial, demonstrar em tais documentos, apresentados nesta
pesquisa como anuários, quadros estatísticos, relatórios, leis e decretos imperiais,
regimentos, estatutos, publicações oficiais e exposições de balanços de governo.
Os resultados de pesquisas relativas ao Brasil Imperial, acerca da
sociedade e seus costumes, se constituíram, também, em subsídios essenciais ao
estudo realizado, dos quais parti para o encaminhamento das questões de
investigação. Pesquisas relativas à reconstituição das características da vida
urbana ou rural no Brasil, da colônia à proclamação da república, e à condição
feminina no século XIX, além de investigações históricas acerca da família e da
infância e estudos específicos sobre mentalidades, política e cotidiano no período
estudado, foram lidos e confrontados as outras fontes investigadas.
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Finalizando a apresentação do material de investigação, destaco a fonte mais
numerosa e significativa consultada na realização deste estudo, que é constituída
por periódicos: jornais e revistas, destinados às famílias e/ou às mulheres, bem
como jornais e revistas de educação e instrução, publicados a partir da
consolidação da imprensa no Brasil, tomados como testemunhas dos fatos
existentes, uma vez que preservam uma imagem forjada no momento histórico
vivido.
Entre os periódicos referidos, foram analisados jornais dedicados às
mulheres, associadas à função da educação doméstica, que discorrem sobre a
instrução dos filhos, jornais instrutivos e recreativos bastante difundidos, a partir
da segunda metade do século XIX, jornais de grande circulação na época, em
matérias que tratavam da “instrução” e em cadernos de anúncios, jornais
dedicados exclusivamente a anúncios e revistas instrutivas com ênfase em artigos
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de educação e vida doméstica.
Os jornais de maior circulação no período enfocado, como o Jornal do
Commercio, foram fundamentais para o objeto deste estudo, especialmente em
suas páginas de publicações de anúncios, pois retratam a demanda existente, tanto
pela educação doméstica, quanto pela escola instituída formalmente, bem como
demonstram a ascensão e queda da procura e da oferta, ao longo de todo o período
estudado, destes dois sistemas de educação presentes em Oitocentos.
O Jornal do Commercio, constituindo-se como um dos poucos meios de
comunicação escrita de grande alcance, é considerado bastante representativo da
época, especialmente por sua grande tiragem diária para a população da Província
do Rio de Janeiro. Iniciado em 1827, desde então vai se afirmando como uma
publicação diária de notícias, informes, discussões editoriais e, principalmente,
anunciadora dos mais diversos empreendimentos e necessidades da população,
publicando, entre outros, avisos de leilões, movimento do porto, divulgando saída
e chegada de embarcações, avisos fúnebres e religiosos, decretações de falências e
perdas de bens, dispensa de serviços e de funcionários, proclamas de casamentos,
venda de gêneros e objetos móveis e imóveis, incluindo-se aí carnes, doces,
vestuário, tecidos para enxovais, objetos de decoração, escravos, cavalos, casas,
terras e fazendas, assim como, também, registra grande número de publicações de
aluguéis, caracterizados como um empreendimento muito difundido no período.
Alugam-se todas as coisas possíveis, como crianças para determinados serviços,
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amas de leite, escravos para cozinhar, lavar, engomar e diversos outros afazeres,
criados, casas e terras.
Para a análise de uma fonte tão numerosa, como os exemplares diários do
Jornal do Commercio no período de 1827 a 1889, realizei o trabalho através de
uma amostra constituída pelos exemplares do mês de janeiro dos anos de 1839,
1849, 1859, 1869, 1879 e 1889. O intervalo de dez anos entre uma amostra e outra
foi estabelecido para permitir a visibilidade de mudanças sociais e culturais
ocorridas ao longo das décadas.
Além disso, é importante ressaltar que a opção pelos exemplares do mês de
janeiro não foi aleatória, mas resultado de uma pesquisa inicial que demonstrava
ser esse período o que concentrava o maior número de anúncios, tanto de
professores particulares e de preceptores, como de aulas públicas e colégios
particulares.
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Diante de fontes tão diversas e de grande volume, tornou-se necessária uma
ordenação metodológica para a investigação e posterior análise dos dados obtidos.
Inicialmente, foram pesquisados os livros estrangeiros7, nos quais busquei o
conceito e a origem da educação doméstica na modernidade, sua finalidade e
destinação social. Posteriormente, verifiquei os relatos de viajantes em sua
passagem ou estada no Brasil e alguns manuscritos da época, analisando as
descrições, mediante os conceitos já obtidos de educação e vida doméstica. A
seguir, voltei-me para a leitura da literatura do século XIX, tomada como
testemunho daquele cotidiano.
A literatura da época, tratada como fonte de pesquisa, revelou-se
fundamental para o entendimento do “espaço” ocupado pela educação doméstica e
especificamente pelos mestres das Casas, pois, ao descrever os personagens ou a
família enfocada, muitas vezes, o autor se refere à educação e às habilidades
destes, adquiridas através de seus mestres, cuja presença era bastante comum nas
classes abastadas, revelando, ainda, as representações que envolviam essa função,
principalmente com relação às mulheres, como educadoras. Segundo Araújo8
(2000), “a ficção pode revelar, até certo ponto, a situação das mulheres na
7

A bibliografia utilizada está citada ao longo deste estudo, bem como especificada nas referências
bibliográficas.
8
Helena Costa de Araújo é autora de Tese de doutoramento publicada com o título de Pioneiras
na educação: as professoras primárias na viragem do século: contextos, percursos e experiências,
1870-1933, cujo estudo aborda o processo da construção do ensinar na escola primária em
Portugal, como trabalho de mulheres, no período que decorre entre 1870 e 1933.
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sociedade”, suas possibilidades e limites, ao exercer uma das poucas funções
reconhecida como apropriada ao seu lugar social.
Monteiro9(1998), em pesquisa acerca das preceptoras inglesas na literatura
vitoriana, contribui, ainda, na constatação da análise literária como fonte de
investigação, afirmando a “multifacetada representação da preceptora na ficção”
como estratégia fundamental para a compreensão dessa figura no seu contexto
histórico-cultural.
Se as histórias contadas nos romances não são “reais”, elas são, sem dúvida,
inseridas na realidade contextual da sociedade da época, pano de fundo para as
aventuras, os dramas e desventuras desse cotidiano construído. Podem não ser
“verdadeiras” as histórias, mas, com certeza, revelam emoções, atitudes, imagens,
desejos, ações muito próximas da realidade.
Nesse sentido, recorri aos personagens criados nos contos e romances do
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século XIX, sem desconsiderar que estão perpassados pelos modelos relativos aos
padrões existentes, que pretendem retratar as posturas do bem e do mal, do certo e
do errado, presentes naquele período.
Dentro dessa abordagem, ampliou-se o campo da pesquisa e o uso das
fontes, permitindo a utilização da literatura e das outras fontes referidas, tomadas
como documento/monumento10, para o que demonstram grande potencial no
desvelamento de aspectos, em geral, negligenciados e pouco perceptíveis em
pesquisas baseadas unicamente em documentos oficiais. Além disso, ao analisar a
educação doméstica, deve-se levar em conta aspectos sociais, políticos e
econômicos articulados entre si, que só se fazem presentes no cotidiano retratado
nas obras literárias relativas ao tempo histórico enfocado.
Em uma segunda etapa da investigação, buscando sustentação para as pistas
trazidas da literatura e procurando, ainda, subsídios para a reconstrução da
realidade educacional, particularmente da educação doméstica e de suas
circunstâncias, no século XIX, na Província do Rio de Janeiro e especialmente na
Corte, realizei um levantamento dos periódicos impressos durante o período
estudado, selecionando aqueles dedicados à mulher e às “mães de família”, cujo

9

MONTEIRO, Maria Conceição. Sombra errante: a preceptora na narrativa inglesa do século
XIX. Tese de Doutoramento, UFF, Instituto de Letras, 1998.
10
Cf. LE GOFF, J. História e memória. Campinas: Editora da UNICAMP, 1992.
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objetivo era instruí-las, para que procedessem à educação dos filhos. O
significativo número encontrado de periódicos do gênero, considerando as
características da população, demonstra que deveriam ser bastante apreciados
pelas leitoras, além de, provavelmente, terem sido importantes órgãos de
divulgação de idéias políticas, sociais e culturais, bem como da própria idéia de
instrução feminina, espelhando os movimentos, tensões e contradições da época.
Como suporte às análises procedidas até então, busquei, a seguir,
documentos oficiais do período e retomei a leitura de pesquisas realizadas sobre o
mesmo tempo histórico. Tais documentos se constituíram em indicadores que
dialogaram e propuseram perguntas e respostas às fontes inicialmente estudadas,
finalizando o mosaico que pretende apresentar um panorama da educação
doméstica no Brasil Imperial, tendo como foco a Província do Rio de Janeiro e,
especialmente, a Corte.
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A busca das fontes descritas ocorreu na Biblioteca da Universidade de
Lisboa, na Biblioteca Nacional de Lisboa, na Biblioteca da Universidade de
Coimbra, na Biblioteca Pública da Câmara Municipal de Coimbra, na Biblioteca
Nacional na cidade do Rio de Janeiro e no Arquivo Histórico do Museu Imperial
de Petrópolis, especialmente nos fundos do Arquivo da Casa Imperial do Brasil e
na Coleção Barral Monteferrat.
Na Biblioteca Nacional, na cidade do Rio de Janeiro, precisamente no setor
de “Obras raras”, foram pesquisados jornais e revistas específicos, analisados em
um período que se estende de 1840 a 1889. Dentre os 148 periódicos investigados,
anotados e analisados, foram utilizados, destacadamente na pesquisa, os seguintes
jornais e revistas11:
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•

ANNUARIO POLITICO, HISTORICO E ESTATISTICO DO BRAZIL. Rio de Janeiro,
1846-1847.

•

O ANNUNCIO: FOLHA DIARIA. Rio de Janeiro, 1874.

•

ARCHIVO DAS FAMILIAS: PUBLICACAO SEMANAL CONSAGRADA AO RECREIO E
INTERESSES DOMESTICOS. Rio de Janeiro, 1882.

•

BAZAR LITTERARIO: DE EDUCACAO E DE RECREACAO. Rio de Janeiro, 1879.

•

BELLO SEXO: PERIODICO RELIGIOSO, DE INSTRUCCAO
NOTICIOSO E CRITICO MODERADO. Rio de Janeiro, 1862.

•

O DOMINGO: SEMANÁRIO LITTERARIO E RECREATIVO. Rio de Janeiro, 1873-1875.

Em anexo encontra-se uma amostra dos periódicos citados.

E

RECREIO,
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•

O ENSINO PRIMARIO. Rio de Janeiro, 1884-1885.

•

A ESCOLA: REVISTA BRASILEIRA DE EDUCACAO E ENSINO. Rio de Janeiro, 18771878.

•

A FAMILIA: JORNAL LITTERARIO DEDICADO A EDUCACAO DA MAE DE
FAMILIA. São Paulo/Rio de Janeiro, 1888-1889.

•

O FUTURO. PERIODICO LITTERARIO. Rio de Janeiro, 1862.

•

A INFANCIA. Rio de Janeiro, 1879.

•

A INSTRUCÇÃO PUBLICA: FOLHA HEBDOMADARIA. Rio de Janeiro, 1872-1888.

•

JORNAL DAS FAMILIAS. Rio de Janeiro, 1863-1878.

•

A MAI DE FAMILIA: JORNAL SCIENTIFICO LITTERARIO E ILLUSTRADO. Rio de
Janeiro, 1879-1888.

•

REVISTA ACADEMICA. Rio de Janeiro, 1877.

•

REVISTA LITTERARIA. Rio de Janeiro, 1884.

•

REVISTA LUSO-BRASILEIRA: PUBLICACAO MENSAL DE LITTERATURA,
INDUSTRIA, GEOGRAPHIA, POESIA, MUSICA, ETC. Rio de Janeiro, 1860-1878.

•

REVISTA SUL AMERICANA: BIBLIOGRAPHIA BRAZILEIRA, SCIENCIAS, LETRAS E
ARTES. Rio de Janeiro, 1888.

•

REVISTA UNIVERSAL BRAZILEIRA: JORNAL DE INSTRUCCAO E RECREIO. Rio de
Janeiro, 1847-1848.

•

A SENTINELA DA INSTRUÇÃO. Rio de Janeiro, 1875-1876.

•

O SEXO FEMININO. Rio de Janeiro, 1873-1889.

Optar pela utilização, entre outras, de fontes jornalísticas e, ainda, de
fontes literárias, ou seja, história e ficção, implica conciliar domínios distintos,
preservando suas especificidades.
A revisão dessas fontes foi realizada com o cuidado de identificar as
tensões e complexidades que envolviam as circunstâncias educacionais,
principalmente, quando se tratava da “esfera doméstica”. A intenção, ao indagar
as fontes, foi a de construir um panorama acerca da educação doméstica, com
ênfase em seus agentes, abordando o lugar que ocupavam nas famílias a que
serviam, o conhecimento que detinham e que ensinavam, a quem ensinavam e
como se dava essa educação na esfera privada.
Dessa forma, o presente trabalho buscou analisar as práticas pedagógicas
utilizadas pelos mestres das Casas no Brasil Imperial, revisitando as origens dessa
prática, principalmente em Portugal, onde o passado político comum até o século
XIX, aproximou as condutas educacionais.
Trata-se, assim, de uma pesquisa histórica, fundamentada pela análise
documental, que envolveu desde documentos oficiais à literatura de época,
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perpassando relatos de viajantes, cartas, diários, biografias e autobiografias, bem
como folhetins, jornais, revistas, iconografia, fotografias e uma breve observação
da própria arquitetura presente no cotidiano urbano e rural dos espaços analisados,
tomados como fontes de pesquisa.
Acompanhar as pistas oferecidas pelas diversas fontes, buscando entender
os princípios, finalidades, pensamentos e espaços ocupados pela educação
doméstica instituída como forma reconhecida de educação das crianças e jovens
de elite, durante o Império, consistiu, dessa forma, no principal objeto da presente
pesquisa.
Assim, à proposta inicial neste estudo, de realização apenas de uma
revisão

histórico-institucional

da

educação

doméstica,

foi

acrescido,

fundamentalmente, um resgate do cotidiano dessa prática nos seus aspectos éticos,
estéticos, políticos e culturais.
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“Vasculhando”12 as fontes descritas, foram extraídos dos textos aspectos
que evidenciam as experiências educacionais vividas naquele tempo e o quanto
essas experiências são significativas para o entendimento da história da educação
no Brasil. Além disso, ao investigar as “tramas” do modelo educacional pautado
na educação doméstica, desvelam-se, além das Casas e seus mestres, fatos, valores
e políticas, cujas conseqüências ainda se fazem presentes na sociedade atual,
ocultas ou explícitas13.

12

Cf. Michel de Certeau. A invenção do cotidiano. V. 1. 2ª cd. Petrópolis: Vozes, 1996.
A título de esclarecimento sobre o texto a seguir, optei, neste trabalho, ao transcrever as citações
das fontes consultadas, por conservá-las em sua grafia original a fim de preservar
integralmente seu significado. Dessa forma, todas as citações, bem como as referências às
obras utilizadas nessa pesquisa estão grafadas conforme o texto original consultado.

13
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2
Educação Doméstica: uma prática educacional das elites
no Brasil de Oitocentos

Figura 3 – Fotografia de Mulher1
(século XIX).

Figura 4 – Colégio de Meninas.2

2.1
A Educação Doméstica: registros de uma prática das elites
A educação doméstica é uma prática existente desde os tempos mais
remotos, caracterizada em determinados períodos da história como o único
recurso para a educação de crianças e jovens e, em outros períodos e
circunstâncias, como a maneira utilizada pelos membros das elites econômicas e
políticas para a educação de seus filhos, nesse último caso, constituindo-se como
o objeto deste estudo.

1

Provável retrato de uma preceptora na segunda metade do século XIX. Fotografia cedida por
Elisa Maria Nobre Ferreira, pertencente ao arquivo da família Rodrigues Ferreira, residente em
Petrópolis.
2
Imagem constante do Dicionário historico Brasil – Colônia e Império (2002).
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Na modernidade, a prática da educação doméstica aplicada às elites ganha
fôlego, incentivada pelas mudanças paradigmáticas, nas quais o conhecimento
passa a ser valorizado, integrando o estatuto de qualidades necessárias àqueles
destinados à condução dos demais.
Dessa forma, a educação doméstica, ou seja, as práticas educativas
realizadas intencionalmente nas casas dos aprendizes, antes um privilégio de
príncipes e nobres, vão, a partir do século XVIII, tornando-se populares entre as
classes abastadas, constituídas, também, por altos funcionários do governo e por
ricos comerciantes, que aspiram para os seus filhos uma educação “esmerada”, de
acordo com aquilo que, à época, era considerado parte do estatuto de distinção
entre os sujeitos: saber ler e escrever, ter conhecimentos de teologia, filosofia,
retórica e línguas.
Retornando às origens históricas da prática da educação doméstica, alguns
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fatos podem levar ao entendimento de seus princípios e de suas finalidades ao
longo dos séculos.
A Igreja Católica, desde seus primórdios, constituiu-se como guardiã dos
conhecimentos, baseando sua doutrina na leitura e interpretação dos ensinamentos
contidos nas escrituras, bem como na pregação dos mesmos. Para tanto, fazia-se
necessário que seus membros tivessem suficiente competência e conhecimentos
de línguas, teologia, oratória, entre outros. Já em 465, um sínodo realizado em
Roma3 proibia que fossem conferidas ordens eclesiásticas aos “ignorantes” e, a
partir daí, tal proibição foi muitas vezes renovada nos sínodos de Narbona, em
589, de Valença, em 855, de forma idêntica ou ampliando sua extensão e alcance,
embora todas as vezes estabelecesse que homem algum poderia ser ordenado
padre ou diácono se não fosse batizado e se não tivesse conhecimentos suficientes,
devendo ser encarcerado, caso já estivesse ordenado, “até que saiba o necessário”.
Em 1114, essa proibição é reiterada no concílio de Gran, na Hungria, condenandose o ignorante que, por equívoco, fosse ordenado padre, não mais a ser
encarcerado até completar sua instrução, mas a ser destituído.
As imunidades ou privilégios concedidos aos padres, aos religiosos e aos
seus bens, tornavam as atividades ligadas à igreja extremamente concorridas,

3

Ver a este respeito ANTONINI, Paulo, em artigo intitulado “A igreja e a instrucção”, publicado
na Revista A América, Typographia Cosmopolita, rua do Regente, n. 31. Rio de Janeiro, ano I, n.
1, 1879.
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sendo estas algumas das considerações que levavam as famílias a buscarem as
condições adequadas para que algum membro delas pudesse ingressar na vida
religiosa.
Para obedecer, entretanto, à lógica da Igreja, eram necessários meios de
acesso à instrução, bastante restrita até então. Nesse sentido, torna-se necessário
educar os meninos para prepará-los para a vida religiosa.

A educação para

aquisição dos conhecimentos requisitados para esse fim é, inicialmente, realizada
no âmbito doméstico e vai, progressivamente, desencadeando a edificação de
escolas para rapazes em todos os conventos e em todas as igrejas episcopais, onde
“ensinar-se-ão os salmos, as notas, o canto, o cálculo e a gramática. Ler-se-ão os
livros católicos cuidadosamente corrigidos”4.
Diante do princípio da obrigatoriedade de conhecimentos imposto pela
igreja aos pretendentes à vida religiosa, os pais eram livres para a escolha de como
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se daria essa instrução, optando entre os conventos, as escolas imperiais, ou
confiando seus filhos a padres que os instruiriam em suas casas, como também
nas casas dos próprios aprendizes, variando conforme a condição social de ambos,
padres e famílias.
Discípulos educados por membros da Igreja tornaram-se mestres hábeis,
fazendo dos “recintos dos claustros e dos conventos” lugares “acanhados para
conter toda a ciência que ali se acha”. E, através desses mestres, vão sendo
difundidos e popularizados os conhecimentos a quem era permitido e o que era
permitido saber, rompendo-se com os limites dos seminários religiosos e
tornando-se a educação doméstica uma opção bastante utilizada nessa finalidade.
No século XVIII, tal modelo cultural e educativo, forjado a partir das
práticas educacionais utilizadas pela Igreja, já não corresponde mais às exigências
econômicas, políticas e sociais da população e o Estado, progressivamente, toma o
lugar da Igreja, buscando a institucionalização e estatização da educação. Nessa
perspectiva, desenvolve-se a forma escolar que, sob a tutela do Estado, pretende
uniformizar e reunir a educação da população em espaços adequados para esse
fim.

4

Texto de Carlos Magno constante de capitular de 789, referente aos estudos. Citado por Javier
García Turza em La ensenãnza em la Edad Media – X semana de estúdios medievales. Nájera,
1999.
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No entanto, o sistema escolar incitado pelo Estado não se destina a toda a
população e parte dela permanece utilizando as práticas já consagradas de
educação realizada no âmbito doméstico, porém, inaugura-se a discussão quanto à
adequação de tais espaços para a educação: a Casa e a escola. Todavia, a questão
da educação e a escolha entre as modalidades possíveis eram colocadas somente
às camadas situadas nos estratos sociais mais elevados e não ao povo.
O debate acerca da escolha da educação a ser ministrada às crianças e aos
jovens para prepará-los para a vida religiosa, para a carreira das letras ou das
humanidades, ou como forma de distingui-los, de acordo com o estatuto social da
época, vai, conseqüentemente, situando-se, então, no âmbito das possibilidades
existentes: a educação “pública” e a educação “particular” ou doméstica.
Fernandes5 (1994) cita a publicação no “Jornal enciclopédico”, de um
“longo” artigo intitulado Reflexões sobre a educação, de um autor anônimo, em
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1788, um ano antes da Revolução Francesa, que visava claramente a
problematizar a educação na perspectiva dos interesses e necessidades das classes
dirigentes constituídas pela aristocracia e pela burguesia enriquecida.
O autor do artigo citado apresenta a seguinte definição da educação pública:
“Por educação publica eu entendo aquella, que se dá a um grande número de
meninos em huma grande escola publica longe de vista, e disciplina de seus Pais,
ou de seus Tutores” (p. 125).
A educação “particular” doméstica, segundo o mesmo autor, se
caracterizaria como aquela que ocorreria na casa dos aprendizes. Fernandes
(Idem) acrescenta ainda que:
Entre estes dois ‘planos’ haveria ainda uma ‘infinidade de graus’, dos quais se
salientariam, afinal, os pequenos internatos, isto é, ‘aquelas escolas, em que os
meninos vivem em caza de seus Mestres, são partes da sua família, e tantos em
numero quantos o Mestre possa dirigir e instruir por si mesmo. (p. 125).

A partir de tais definições, no artigo citado por Fernandes (Ibidem, p. 125),
desdobram-se as discussões relativas ao que seria mais apropriado à educação dos
meninos, bem como ao “problema de saber qual dos ‘planos’ em presença
assegurará mais vantagens quanto aos vários objectos da educação”.
5

FERNANDES, Rogério. Os caminhos do ABC. Sociedade portuguesa e ensino das primeiras
letras. Porto: Porto Editora, 1994, p. 125-126.
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O primeiro desses objectos seria a saúde. Cumpriria perguntar se prejudicaria mais
à saúde dos meninos o ‘descuido necessario’ a que estavam expostos numa ‘grande
escola publica’, quanto a alimento, habitação, humidade, etc., ‘ou o melindre, e
escrupulozo cuidado com que são tratados em caza de seus pais’. Sustentavam os
adeptos da escola pública que a ‘excessiva cautela faz o corpo lânguido, e o espírito
puzilanime; que entre hum grande numero de meninos há mais occasiões, e
estímulos para aquelles exercícios activos, que tanto fortificam o corpo humano, e o
fazem agil e robusto’. O autor concede que a ‘demaziada clausura’ é nociva à boa
constituição física dos meninos. Contudo, nem sempre a educação doméstica se
processaria num ambiente confinado, como demonstraria a prática de diversas
famílias. Não faltam meios, nem ocasiões, afirma, ‘para que os meninos tenham
exercicios activos e recreações uteis em caza de seus Pais’, se estes lhas
proporcionarem a propósito. Desse modo, os meninos não ficariam expostos às
nocivas condições higiênicas que lhes adviriam das escolas públicas, e teriam na
casa paterna as vantagens de tais exercícios ‘sem o perigo do abuso, que facilmente
acautela o guarda fiel que os acompanha’. Uma excessiva negligência no
respeitante à saúde, pelos vistos imputável à escola pública, em geral insuficiente
quanto à salubridade e higiene, revela-se prejudicial na idade madura. (p. 125-126).
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Além dos aspectos concernentes à saúde, havia os aspectos relativos à
instrução, que também deveriam ser considerados na escolha do espaço de
educação dos filhos e pupilos. Entre eles, o artigo citado por Fernandes (Ibidem)
destaca a emulação, ou seja, o sentimento que incita a igualar ou superar o outro,
que, na escola pública, estaria presente na convivência dos meninos. Entretanto, se
este aspecto poderia ser considerado um incentivo na educação coletiva, também,
quanto a ele, era anotada a seguinte preocupação:
No concernente à instrução, o argumento principal a que recorriam por via de regra
os adeptos da escola pública residia na emulação. ‘O grande numero dos alunos e
os seus talentos’, sumaria o autor, ‘tocam vivamente o gênio e a indústria, e neste
estado o espirito não se contenta da igualdade só aspira à excelência’. Tal
argumento, porém, aplicar-se-ia somente a alunos excepcionais, isto é, ao menino
que ‘tendo talentos superiores aos de todos os seus socios, faz na sua classe a
primeira figura’. O número de discípulos desta ‘jerarquia’ seria, no entanto, assaz
reduzido em comparação com os demais. Quanto aos que não chegavam a grau tão
elevado, o argumento poderia funcionar em sentido inverso. A emulação, fazendo
conhecer aos meninos a sua inferioridade, não poderia causar-lhes senão desgosto,
abatimento, desconsolação. (FERNANDES, ibidem, p. 126).

Fernandes (Ibidem, p. 126) aponta ainda, a análise contida no artigo citado,
que apresentava a educação em escola "pública" como um sistema que implicava,
obviamente, a divisão dos alunos em classes e o ensino coletivo. Tal medida era
bastante polêmica à época, pois, a partir deste método, haveria uma uniformidade
com nefastas conseqüências sob o ponto de vista da educação intelectual, já que
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todos deveriam acompanhar um ritmo comum e, sendo assim, o ensino iria
nivelar-se por baixo, para ajustar-se “ao talento e viveza do mais indolente e
estúpido da classe”. Dessa forma, para “os mais fracos, o ritmo seria, acaso,
demasiado rápido. Pelo contrário, excessivamente moroso para os mais fortes.
Prejudicial, por fim, a ambas as categorias de alunos, em razão de excesso ou
defeito”6.
Estes alegados inconvenientes do ensino coletivo poderiam ser contornados
mediante a adoção de outras formas de agrupamento dos alunos e de organização
das turmas, sendo sugerida a individualização do ensino e, eventualmente, a
congregação dos discípulos pelo que chamaríamos "grupos de nível", evitando-se
as conseqüências negativas apontadas “destribuindo as lições separadamente a
cada hum dos meninos, ou unindo somente aqueles, que tiverem igual
capacidade”. Tais dispositivos seriam, contudo, considerados impraticáveis, visto
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que, com um elevado número de meninos, era maior o número dos de “pouca ou
mediana capacidade do que os de grande talento”, “pelo que a emulação entre eles
continuaria a ter incidências negativas: se um, mais adiantado, animava os
‘socios’, o outro abatia-os e desanimava-os”7.
Nessa perspectiva, faz-se notar que a educação pretendida pelas elites
aspirava não só à instrução, mas a uma educação intelectual que já sinalizava a
possibilidade de destaque de uns sobre os demais.
Além disso, havia uma preocupação implícita quanto à formação afetiva e
comportamental, para a qual era realçado o “valor da educação doméstica”:
Podem dizer os advogados das escolas particulares que nellas o coração recebe por
mais tempo o influxo das mais doces e ternas sensações, que a reverência aos Pais,
o amor aos irmãos, irmãs e mais parentes está sempre em contínuo hábito, que
destes actos continuados de amor, e de amizade, depende, principalmente a
harmonia e bem do género humano, escreve o autor. Pelo contrário, tão ‘amáveis
sentimentos’ perder-se-iam nas escolas ‘públicas’, onde não teriam ocasião de
exercitar-se. (FERNANDES, 1994, p. 127).

Essa preocupação com os males que poderiam acometer os alunos na escola
pública, bem como a argumentação reforçada em relação à supremacia da
educação “particular” doméstica, são indicativos da significação que carregavam
ambos os sistemas de educação existentes na época.
6
7

Idem, p. 126.
Ibidem, p. 126.
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Tal discussão evidencia, também, que a educação, tratada como “particular”
doméstica, refere-se ao que se conceitua, neste estudo, como educação doméstica,
pois ocorre na casa dos aprendizes, sob a escolha, a vigilância e a
responsabilidade dos pais.
O autor do artigo citado por Fernandes (Ibidem), em suas considerações,
revela, claramente, os dois sistemas em sua convivência e a oposição da escola
“pública”, então emergente, àquele que era o sistema dominante da época, a
educação individual, ministrada aos discípulos, em casa de seus pais, por padres,
membros da família ou mestres contratados para esse fim.
A atitude desse autor, questionando as possibilidades e limitações da escola
“pública”, é reveladora do parâmetro utilizado na análise: as práticas já aceitas e
procedidas na educação doméstica. A preocupação implícita, mas evidente na
argumentação, era de que a educação “particular” doméstica pudesse vir a ser
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substituída, integralmente, pelas práticas da escola “pública” que se tornariam
hegemônicas.
Além disso, confundiam ao articulista citado por Fernandes (Ibidem, p.
127), as possíveis conseqüências da inevitável heterogeneidade social das
populações escolares, “embora certamente recrutadas em camadas sociais
aproximadas”. Certo era que a escola “pública” permitia a mistura de diversas
crianças e jovens, o que representava o perigo da reunião de sujeitos de categorias
sociais diversificadas. As elites temiam a possibilidade de laços de amizade
surgidos entre pessoas iguais, mas com fortunas desiguais e apenas confortava-as
o fato de que tais amizades não teriam uma duração constante e, provavelmente,
ao optar pelos ambientes escolares em detrimento da Casa, as diferenças de classe
seriam também transportadas para o interior das instituições escolares como
“realidades intransponíveis”8.
No artigo, são apresentados, ainda, outros tantos perigos a que os meninos
estão sujeitos na escola pública, principalmente aqueles de caráter moral:
No entender do autor, é este, de resto, sem margem para dúvidas, o principal
objecto de toda a acção pedagógica: ‘inspirar o amor da virtude’. Este objectivo
deverá primar a todos os demais e constituir, por assim dizer, o critério decisivo na
apreciação de qualquer projecto educacional: ‘Troca horrível e infame seria a dos
costumes pela ciência, e ainda por todos os adornos, e profissões da nossa alma’.
8

Ibidem, p. 127.
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Entre uma ‘grande escola pública’ e uma ‘pequena escola particular’, o autor não
vacila na escolha: os ‘costumes’ correm mais riscos na primeira. Dado que um só
indivíduo pode ‘corromper a muitos e semear um veneno do maior contágio’, num
estabelecimento educativo de maiores dimensões, com um amplo número de
discípulos, revelar-se-ia impossível que os mestres pusessem ‘aquela atenção
exacta e vigilante em moderar as suas paixões, e regular-lhes o coração’, sem o que
não haveria educação aproveitável. Ora, tal supervisão, apertada e permanente,
seria tanto mais imprescindível quanto seria certo que ‘aqueles meninos que tem o
espírito mais depravado, tem ao mesmo tempo um desgraçado genero de viveza e
galanteria que doirando a peçonha, que derramam, lhes dá funesta facilidade de a
comunicar sem remédio. O reconhecimento destes perigos, que a própria condição
infantil tornaria ainda mais prováveis – ‘os meninos tão cedo, tão facilmente
bebem o contágio!’ –, levaria muitos pais a optarem imediatamente pela educação
‘particular’. Restaria averiguar, no entanto, se, ‘no acanhado meio de uma família
particular’, não ficariam os meninos ‘muito expostos e desarmados para resistir ao
combate das tentações futuras (...)’. (FERNANDES, 1994, p. 129).

Nas citações expostas, Fernandes (Ibidem) demonstra as veementes críticas
à educação nas grandes escolas “públicas”, tecidas pelo autor do artigo analisado,
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mas, entretanto, também fica evidente que, no entender do articulista, apesar dos
males ocasionados pelo contágio entre meninos de diferentes temperamentos, a
educação “pública” estaria liberta de uma “clausura excessiva”, atribuída à
educação “particular” doméstica, que impediria os meninos de ter uma preparação
para a vida. Dessa forma, apesar do artigo apontar mais riscos aos meninos nas
escolas “públicas”, também há restrições à educação “particular” doméstica, que
pecaria pela permissividade e não prepararia os meninos para os percalços da vida
adulta. Contudo, ainda assim, o articulista prefere-a, principalmente, quando se
trata de uma “primeira educação” e lamenta que haja tão poucos pais que sejam
capazes de “tomar sobre os seus ombros o pezo da educação de seus filhos”9.
A visão do articulista, apresentada por Fernandes (Ibidem, p. 130), é a de
que ambas as modalidades, escolas “públicas” ou a educação “particular”
doméstica, careceriam da “educação afetiva” e, nesse sentido, a conciliação de tais
modelos estaria na “habilidade”, “indústria”, “geito, e modo do Mestre”, do qual
dependeria qualquer projeto educativo.
Ao "bom" Mestre é atribuída toda a responsabilidade sobre os discípulos, ao
modo de um soberano paternal, que deveria desenvolver o intelecto, as virtudes
éticas, bem como o talento pessoal na educação das classes superiores.
Ao revisar a análise de Fernandes (Ibidem), intitulada o tema da educação
das classes dirigentes: em casa ou no colégio?, encontra-se uma evidência inicial,
9

Ibidem, p. 129.
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remontando ao século XVIII, para afirmar a existência de tais modalidades de
educação de crianças e jovens: as escolas e a educação doméstica realizada na
casa do aprendiz.
Tais práticas, provavelmente, desenvolveram-se, concomitantemente, ao
longo dos séculos XVIII e XIX e anteriormente a estes, formalizadas e realizadas
sistematicamente, bem como aceitas como instituições de educação e instrução.
Fernandes (Ibidem, p. 200) acerca da realidade portuguesa, afirma, ainda,
que “o ensino doméstico achava-se enraizado nos costumes nacionais”. Desde a
primeira infância, na Casa, enquanto as amas encarregavam-se das crianças na
“primeira criação”, as aias “desempenhavam funções mais complexas”,
ocupando-se da sua educação. O autor exemplifica sua afirmação:
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É esse, pelo menos, o caso de Lavradio, que evoca sentimentalmente a sua ama,
‘boa mulher e pouco exigente’, mas sobretudo a sua aia, filha de um antigo escrivão
de Almada e procedente de família distinta: ‘Tinha talento natural, muita viveza e
uma certa instrucção, pois lia e escrevia com bastante correcção, sabia bem a
grammatica e a parte essencial da aritmética (...)’. Foi ela que, entre os 3 e os 5
anos de Lavradio, o iniciou nos mistérios da leitura. (Ibidem, p. 201). 10

Adiante Fernandes (Ibidem) afirma:
Entre as famílias das classes superiores, a primeira educação era, em regra,
doméstica. Reproduzia-se a prática seguida pela família real, cujos ilustres
descendentes recebiam educação completamente isolados dos demais meninos.
Tal instrução deveria ocorrer bem cedo. É interessante verificar que o percurso
correspondente à iniciação à leitura, escrita e aritmética não é geralmente objecto
de menção particularizada na literatura memorialista, (...). (p. 201 – grifo meu).

Apesar de pouco registrada, a educação doméstica era uma “modalidade de
ensino” comumente aceita e praticada no início do século XIX. Fernandes
(Ibidem, p. 201) observa que, em Portugal, a mesma era “até certo ponto”
controlada pela “Junta da Directoria dos Estudos e Escolas”, o que indica um
estatuto instituído para a sua realização:
A instrução de filhos ou sobrinhos, pelos pais ou pelos tios no interior do lar,
não carecia de concessão de licença precedida de exame ao respectivo ‘mestre’.
Se, porém, estes limites fossem ultrapassados devido ao ensino de outros parentes
10

Cf. apud Fernades (1994): ANDRADE, Ernesto de Campos (rev. e coord.) – Memórias do
Conde do Lavradio D. Francisco de Almeida Portugal. Comentadas pelo marquês do Lavradio D.
José de Almeida Correia de Sá, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1932, I, p. 4 e p. 7.
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ou de crianças alheias à família, era obrigatória a comparência a exame.
Verificámo-lo por um requerimento de Alexandre das Neves de Carvalho, da vila
de Valdigem, comarca de Lamego, que pedia licença para ensinar os seus filhos e
alguns parentes e que recebe em 1801 o seguinte despacho: ‘Concede-se a licença
pedida para o ensino doméstico de seus filhos tão somente, e querendo ensinar
mais alguém requeira exame’. Despachos idênticos recebem diversos indivíduos
que pretendiam ensinar sobrinhos e conjuntamente mais alguns ‘estranhos’. Não
precisavam de licença de ensino os indivíduos que, não pertencendo à família
coabitavam com os seus empregadores. Se, porém, tal circunstância se não
observasse e o professor pretendesse visitar diariamente a casa dos alunos
("dar lições por casas"), tornava-se indispensável a autorização da Junta para o
exercício de funções docentes. São claros, com efeito, os termos do despacho de
um requerimento de D. Catherina Leitão da Fonseca, da vila de Lamego: ‘Quanto
ao Ensino Doméstico por pessoa sua comensal a Lei lho faculta; e querendo o
Suppo. ir a sua casa ensinar os filhos da Suppe. se habilite com exame no caso de
não se achar actualmte. habilitado’. Noutro requerimento, originário do concelho de
Estarreja, a Junta lavra decisão mais específica: ‘Quanto ao Ensino Doméstico, a
Lei lho faculta pa. os que viverem na mesma Casa. Quanto ao Ensino de estranhos,
examine-se perante o Corregedor da Feira’. (p. 201 – grifo meu).
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Observa-se, na exposição de Fernandes (Ibidem), o reconhecimento oficial
das diferentes modalidades de educação doméstica, que ocorriam na Casa: aquela
ministrada por pais ou tios a filhos e sobrinhos, a oferecida a outros parentes ou
crianças alheias à família no mesmo ambiente e, ainda, a educação dada por
mestres que coabitavam na mesma Casa de seus alunos, bem como a educação
ministrada por mestres na Casa, porém, que não viviam nela e apenas a
freqüentavam periodicamente.
Para tais modalidades, eram previstas diferenciadas posturas legais, não
necessitando de concessão de licença, nem da prestação de exames, a educação
dada por pais ou tios a filhos e sobrinhos e a educação dada por mestres que
vivessem na mesma Casa que seus alunos. Para o ensino de outras crianças,
parentes, ou alheias à família, assim como, quando o mestre visitava diariamente a
Casa dos alunos, já se tornava necessária a licença precedida de exame.
Os mestres “particulares”, que davam lições “por casas”, parecem ter
constituído, entre os agentes da educação doméstica, um contingente significativo,
considerando a exposição de Fernandes (Ibidem):
Outra modalidade de ensino doméstico era realizada por mestres particulares que,
de acordo com o horário estipulado, leccionavam os alunos em casa destes.
Exemplifica-o um anúncio, entre muitos outros susceptíveis de citação, em que um
sujeito ‘intelli-gente’ se propõe, com uma redacção claudicante, ‘dar lições pelas
casas particulares de primeiras letras (...)’. Em qualquer destas duas variantes é de
presumir considerável o número de indivíduos absorvidos em tal trabalho. Regra
geral, a capacidade para ensinar Primeiras Letras é acompanhada, nos anúncios de
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procura ou de oferta de emprego, pela exigência ou afirmação de competência em
outras e muito variadas disciplinas: línguas estrangeiras, gramática latina,
aritmética, algebra, geometria, trigonometria, história, retórica, filosofia, caligrafia,
aritmética mercantil, civilidade e, naturalmente, princípios de "verdadeira" religião.
Um mestre francês, tendo o cuidado de precisar não ser de Paris, oferecia-se não só
para ensinar em dois anos a sua própria língua mas também ‘para ensinar a ler aos
meninos que forem havidos por estúpidos’. Nota característica desta categoria de
anúncios é o facto de, em regra, procederem da capital. São em número diminuto os
que – sendo de oferta ou de pedido de emprego – provêm das províncias e, mesmo
esses, nem sempre dizem respeito indubitavelmente ao ensino de Primeiras Letras:
em 1794, uma casa nobre da Estremadura procurava mestre que, além das
qualidades pessoais requeridas para o lugar, soubesse ao menos com perfeição a
língua latina e falasse bem a francesa; em 1801, pretendia-se um sacerdote que
conhecesse gramática portuguesa e latina, geografia e língua francesa, sujeitando-se
a ir para uma vila da Beira, ‘na intelligencia’ de que se lhe faria ‘hum partido
proporcionado (...)’; em 1805, desejava-se um professor com mais de 50 anos,
habilitado em ler, escrever e contar e, se possível, em música, para ensinar os
meninos de uma casa à distância de dez léguas da capital e em sítio saudável. Não
só devido à diversidade de matérias abrangidas como também pelo volume de
oferta e procura de emprego, o ensino doméstico masculino achava-se largamente
difundido entre as classes abastadas. (p. 201-202).

A educação doméstica exposta referia-se, basicamente, ao ensino masculino.
Quanto ao ensino feminino, Fernandes (Ibidem, p. 202) relata que a jovem
portuguesa “da classe superior era em geral educada e polida”, recebendo também
educação doméstica “algo extensa e diversificada”, “mau grado a precocidade dos
casamentos”, incluindo-se, neste contexto, não só as jovens da aristocracia, como
também a alta burguesia, que imitava os costumes aristocráticos e que pretendia
um estatuto de civilidade concernente ao das potências européias:
Não era só entre a aristocracia que a mulher usufruía de educação doméstica. Entre
a grande burguesia parece prevalecer o mesmo costume. Beckford, em 1787, ao
visitar um comerciante português, Paulo Jorge, habitando num antigo palácio do
visconde de Barbacena, à Junqueira, afirma-o abençoado por Deus com uma
ninhada de meninas, confiadas aos cuidados de uma ruiva professora inglesa. É
lícito afirmar que entre a grande burguesia mercantil a jovem gozasse de liberdade
inusitada no contexto europeu. Em 1816, o comerciante francês Tollenare, ao
visitar a família Midosi, que diz fazer parte da primeira sociedade portuguesa
apesar de não pertencer à classe dos nobres, constatava que o francês, a música, o
canto e a dança entravam na educação das meninas, acentuando ao mesmo tempo
certa desenvoltura excessiva (‘Ia grosse gaí'té, l'abandon ingénu, Ia liberté, Ia demilicence’) que aí reinavam, em contraste, afirmava, com ‘Ia réserve, Ia gaí'té
spirituelle, Ia délicatesse et Ia décence qui regnent dans nos sociétés françaises’.
(...) As jovens da alta aristocracia mostrariam talvez maior contenção e cultura
menos superficial. (p. 202-203).
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Demonstrando a diferenciação de gênero aplicada à educação doméstica,
Fernandes (Ibidem) cita o Conde de Lavradio a propósito de sua mãe:
‘Minha Mãe, sem ser bella, tinha uma presença que indicava tanto talento e tantas
virtudes, que não podia deixar de agradar a todos’, (...). ‘A sua educação tinha sido
muito cuidada, de sorte que a sua instrução era muito superior á de quasi todas as
senhoras d’este paiz. Sabia bem as linguas latina, franceza e italiana, e entendia o
inglez; tinha seguido com os seus irmãos, que se preparavam para a Universidade,
um curso de philosophia, estudado os preceitos da rhetorica, etc.. Cultivava com
grande gosto e proveito a musica, tendo uma voz extremamente agradavel. A arte
do desenho não lhe era estranha, e neste estudo, como em outros, coadjuvava seus
filhos e filhas; e eu devo dizer que nada aprendia tão bem e com tanta facilidade
como aquillo que minha Mãe me ensinasse. Na sociedade dos homens instruidos e
de bom gosto’, conclui, ‘ella brilhava sempre, sem nunca sahir dos limites que
conveem ás pessoas do seu sexo, e sem mostrar nem ter pretenção alguma a bas
bleu’. (p. 203).

Fernandes (Ibidem, p. 203) acrescenta, ainda, que, “tal como é permitido
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inferir dos pedidos e ofertas de emprego, o ensino doméstico feminino visava, em
geral, objectivos bastantes mais estreitos do que os pressupostos pela educação da
mãe de Lavradio”. Por certo, o que se exigia ou oferecia às meninas eram as “boas
prendas”, civilidade e religião, ler e escrever, línguas francesa e inglesa, bordar,
coser e tocar cravo. Para esse fim, dissociava-se a preparação literária da mestra
das demais qualidades a serem ensinadas, pois, em um anúncio para a contratação
de “uma aia de duas meninas distintas”, “simultaneamente, procurava-se contratar
um mestre que as ensinasse a ler e escrever com perfeição”11.
A partir dos anúncios analisados, o autor infere da realidade portuguesa que
“quase nunca é demarcada a origem social do anunciante”:
Faz excepção o texto pormenorizado de um desses anúncios em que se pretendia
uma senhora donzela, ou viúva ‘independente de filhos’, que aceitasse acomodar-se
em casa de um negociante de Lisboa, soubesse ler e escrever, e fosse instruída em
tudo o mais que se reputava preciso para bem educar uma menina de 9 anos e meio.
(p. 203).

Assim, o autor conclui que o ensino doméstico feminino estava
“razoavelmente espalhado entre a aristocracia, alta burguesia e camadas
intermédias”, bem como se constituía em uma educação que “incluiria ainda uma
vertente ‘artística’, no plano das artes domésticas, abrangendo o bordado, o
debuxo e a pintura em miniatura e óleo, ornato de objectos, corte e costura, etc.”12.
11
12

Ibidem, p. 203.
Ibidem, p. 203.
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Além disso, Fernandes (Ibidem, p. 447) esclarece que, em Portugal, a oferta
de tais empregos, para a educação doméstica feminina, concentrava-se, sobretudo,
na Corte, havendo poucos anúncios referentes a essa demanda em casas
particulares “para fora da terra”.
Para o lugar de mestre da Casa, entre os diferentes sujeitos que se
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ofereciam, o autor constata, ainda, a incidência de eclesiásticos:
Parte substancial dos anúncios não cessa de provir de eclesiásticos pretendentes ao
lugar de capelão e de mestre dos meninos da casa. Num conjunto de 22 anúncios de
pedido de emprego, recenseados entre 1811e 1820, apenas 7 não são postos por
eclesiásticos. Devem-se as excepções a um ‘creado grave’, que se propunha
‘escrever em Escriptorio’ e, além disso, a ‘ensinar fundamentalmente primeiras
letras, Grammatica Latina, e Portugueza’, a um indivíduo que se diz versado na
língua francesa, e ‘com outros muitos conhecimentos’, o qual, munido de
documentos abonatórios, procurava emprego de secretário de alguma casa ‘e ao
mesmo tempo para educar os meninos e até para ensinar em Aulas (...)’, e ainda a
dois estrangeiros e a três portugueses que, conjuntamente com a docência, se
prestariam a realizar trabalhos de natureza comercial ou de procuradoria. (...) Os
eclesiásticos, em geral, mantêm um traço definidor da fase precedente: uma
polivalência disciplinar que, no conjunto, abarcava Primeiras Letras, gramática
portuguesa e latina, elementos de filosofia, matemática, música, piano, francês,
noções de geografia, italiano, história. Certos elementos do clero declaravam não
enjeitar o desempenho de encargos adicionais às funções de capelão e de pedagogo.
Prestavam-se, como então se dizia, a tratar também dos ‘negócios da casa’. Num
dos exemplos identificados não se pedia mais do que cama e mesa em troca do
preenchimento de tão diversificadas obrigações. Em 11 anúncios de oferta de
emprego recenseados entre 1812 e 1820, referenciamos seis que se dirigiam
exclusivamente a eclesiásticos. Um deles explicitava a pretensão de recrutar um
clérigo inglês ou irlandês. Contudo, em apenas três desses anúncios se alude ao
exercício cumulativo de funções docentes com as de capelão, sendo todos eles
procedentes de ‘casas nobres’, uma delas a do senhor de Pancas, em Almada. Em
1819, aparece todavia um anúncio em que uma ‘Pessoa nobre’ faz saber o desejo de
obter para ‘mestre’ e ‘pedagogo’ de seus filhos um eclesiástico de ‘saber e
probidade’ ou um ‘secular’ com as mesmas qualidades. Em 1818 comunica-se a
intenção de recrutar um professor de Primeiras Letras ‘approvado pela Real Junta
da Directoria Geral dos Estudos’, que estivesse em condições de se sujeitar, ‘além
dos encargos da Profissão’, a ‘huma constante residencia’, recebendo como
‘partido’ casa e mesa, acrescidos de oitenta mil réis de ordenado. Afigura-se-nos
excepcional o convite a um professor régio para exercer cumulativamente as
funções de capelão e de mestre numa casa particular. (...) para ensinar a seus filhos
as primeiras letras, sabendo bem escrever e contar; e sendo Sacerdote lhe dirá missa
na sua Capella (...)’. Ou que a experiência não houvesse resultado mal, ou, pelo
contrário, tivesse sido insatisfatória, três anos depois deparámos com um anúncio
em termos quase idênticos e para a mesma localidade, com a diferença de que se
assegurava desde logo um ‘partido’ de 220$000 réis. (FERNANDES, ibidem, p.
445-446).

Candidatavam-se, ainda, a mestre das Casas em Portugal mulheres
estrangeiras ou patrícias que, tendo recebido uma educação esmerada, por vezes
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também doméstica, vendo-se em decadência financeira, eram obrigadas, a título
de sobrevivência, a se ocuparem da única posição profissional relativamente
aceita ao sexo feminino e, dessa forma, ofereciam-se para a educação tanto de
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meninas quanto de meninos.
Nos 11 pedidos de emprego observam-se três que são colocados por senhoras
inglesas e um por uma francesa. A aptidão para línguas estrangeiras, para coser,
marcar, bordar, costurar, tocar piano são qualidades alegadas pelas candidatas a
professoras, independentemente da nacionalidade. Fica-se com a impressão de que
a docência no quadro doméstico era agora mais procurada por pessoas que, tendo
recebido educação cuidada, se viam em situação de decadência financeira. Em
1816, uma senhora viúva, ‘de boa educação e bem prendada’, dizia-se capaz de
‘reger’ uma casa ou de educar meninas; no ano seguinte, uma francesa, viúva de
um negociante, dava a conhecer os seus préstimos para, ‘em qualquer casa
decente’, tratar e educar crianças, ensinar-lhes a sua língua ‘e até, sendo preciso,
ajudar ao serviço da mesma casa’. Noutro anúncio, uma inglesa dizia aspirar a
empregar-se em casa respeitável como aia ou mestra de meninas, tendo o cuidado
de acrescentar que também podia ser útil ‘em cortar e outras occupações de modista
(...)’. Finalmente, uma ‘menina’, com ‘todas as qualidades dignas de ser Dama de
companhia de huma Senhora, ou para educar alguma menina, ensinando-lhe tudo o
que deve saber’, oferecia os seus serviços em 1820. Observa-se, por último, que
algumas candidatas ao ensino doméstico admitem a hipótese de se consagrarem à
educação de crianças de um e de outro sexo. Em 1818, uma senhora que diz saber
português, francês e espanhol, além de bordado e costura, declara-se capacitada
para ensinar qualquer menino, ou menina e, no mesmo ano, uma francesa, que
falava muito bem português, comunica a intenção de ‘achar huma Casa de familia
respeitavel, para na dita Casa ensinar o idioma Francez, e tudo quanto pertence á
boa educação de meninos e meninas (...)’. (FERNANDES, ibidem, p. 447).

Nos anúncios verificados por Fernandes (Ibidem), além dos eclesiásticos,
viúvas, estrangeiros e estrangeiras, revela-se o perfil de outros candidatos a
mestres de meninos e meninas, que também se fazem presentes nas ofertas dos
jornais brasileiros, ao longo do século XIX, e que serão posteriormente
analisados.
De acordo com Fernandes (Ibidem, p. 447), os fatos inventariados
“autorizam a afirmar a persistência desta importante modalidade de ensino
particular” que continuava a servir, “essencialmente, às classes situadas no topo
da hierarquia social”.
Dessa forma, ao iniciar o estudo da educação doméstica a partir das análises
apresentadas por Fernandes (Ibidem), desvela-se parte do conceito afirmado neste
trabalho, no qual são abrangidas as práticas educativas que ocorriam na casa dos
aprendizes, sob a responsabilidade de seus pais que se encarregavam eles mesmos
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de exercê-las ou contratavam, para esse fim, mestres, professores particulares ou
preceptores.
Considerando o conceito de educação doméstica, descrito e explicitado na
obra de Fernandes (Ibidem) e nas demais fontes investigadas – relatos de
viajantes, literatura, documentos oficiais e imprensa – a educação na Casa pode
ser caracterizada como prática largamente aceita e utilizada no período estudado,
que se realizava de diferentes maneiras, conforme as circunstâncias contextuais de
posses, conveniências e oportunidades existentes de seus usuários e agentes.
Apesar de sua constatação e reconhecimento como prática instituída,
demonstrados já nos exemplos portugueses, a educação doméstica pressupunha
um atendimento individualizado, realizado na esfera privada, estando,
conseqüentemente, por vezes, alijada dos registros oficiais e do arquivamento de
seus vestígios.
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Neste contexto, não havendo um estatuto formal e não podendo ser tratada
como uma prática uniforme, tendo em vista o âmbito em que ocorria e as
diferentes realidades abordadas, as fontes pesquisadas indicam, nessa modalidade
de educação, aspectos que podem ser reunidos, destacadamente, em três
categorias, abaixo relacionadas, levando em conta, porém, que ora se mesclavam,
ora se encontravam casos isolados que não se situam em nenhuma das categorias
descritas, ou até aproximam-se de todas. Além disso, para a categorização dos
modelos encontrados de educação doméstica, foram consideradas expressões
utilizadas nas descrições estudadas:
•

Professores particulares – também chamados de mestres particulares ou
mestres que davam lições “por casas”, eram mestres específicos de
primeiras letras, gramática, línguas, música, piano, artes e outros
conhecimentos, que visitavam as casas ou fazendas sistematicamente,
ministrando aulas a alunos membros da família, ou agregados,
individualmente. Não habitavam nas casas, mas compareciam, para
ministrar as aulas, em dias e horários pré-estabelecidos. Eram pagos pela
família pelos cursos que ministravam.

•

Preceptores – eram mestres ou mestras que moravam na residência da
família, às vezes, estrangeiros, contratados para a educação das crianças e
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jovens da casa (filhos, sobrinhos, irmãos menores). Por vezes, encontramse preceptores denominados de aios ou amos, aias ou amas, principalmente
quando se trata da nobreza portuguesa. Ainda encontramos preceptoras
atuando como governantas da casa, ou seja, não só administrando a
educação das crianças, como administrando também a casa. Os mestres
preceptores caracterizam-se pelo fato de viverem na mesma casa de seus
alunos, constituindo-se, assim, dentro da realidade da educação doméstica,
naqueles que parecem ter o maior custo para as famílias, sendo
encontrados nas classes mais abastadas.
•

Aulas-domésticas – eram aulas ministradas no espaço da própria casa, por
membros da família, mãe, pai, tios, tias, avós, ou até mesmo pelo padre
capelão13, que não tinham custo algum e atendiam apenas às crianças
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daquela família ou parentela.
Ao eleger três categorias principais, apontadas como objetos deste estudo,
fez-se uma seleção entre outras formas de educação, praticadas no período
estudado, que, por vezes, se aproximavam da educação doméstica em seus
métodos e práticas, mas que, em se tratando de ações que ocorriam fora da casa
dos aprendizes e que reuniam crianças e jovens de diferentes famílias em um
trabalho que, na maioria dos casos, apesar da utilização do método individual de
atendimento, pode ser caracterizado como coletivo, aqui serão citadas tão somente
para ilustrar o contraponto, a evolução e as semelhanças relacionadas às
categorias anteriormente eleitas para análise neste trabalho:
•

Mestre-escola – eram mestres que ministravam aulas, em sua própria casa,
para crianças e jovens de diversas famílias que possuíam, na maioria das
vezes, faixas etárias diferentes. Os alunos iam à casa do mestre em dias e
horários determinados para receberem aulas. Havia aulas de diversos
conhecimentos e habilidades como primeiras letras, português, latim,

13

Quanto ao padre capelão, é mais comum a sua localização na categoria denominada de aulasdomésticas. Entretanto, encontram-se, nas fontes pesquisadas, clérigos atuando desde como
professores particulares até como preceptores, vivendo na Casa dos aprendizes pertencentes às
elites político-econômicas, recebendo salários condizentes com a remuneração desta atividade
nestes espaços e exercendo, também, atividades sacras privadas à família dos contratantes.
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inglês, francês, gramática portuguesa, latina, inglesa e francesa, caligrafia,
música, canto, entre outras. Podiam ser contratadas apenas as aulas que
interessassem aos alunos. O pagamento do mestre-escola era feito pelos
pais de cada criança atendida.
•

Colégios particulares14 – eram espaços destinados à educação e instrução
de crianças e jovens, que se constituíam, em sua maioria, como “escolasdomésticas”, ou seja, escolas localizadas em espaços adaptados15, onde,
por vezes, residiam seus diretores e mestres, cujo modelo é o que mais se
aproxima da escola estatal emergente. Os mestres eram contratados pelos
diretores dos estabelecimentos, denominados como professores e
ministravam aulas a crianças e jovens de idades e famílias diferentes, em
horários que poderiam ser parciais ou integrais, neste último caso, os
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alunos retornavam a casa para o almoço ou almoçavam no próprio colégio,
quando este oferecia refeições. Os colégios particulares eram organizados,
muitas vezes, em casas ou numa parte delas, nos sobrados, ou, ainda, em
instalações religiosas, seminários ou conventos, quando os mestres
costumavam ser os próprios eclesiásticos. As famílias atendidas pagavam
pela educação recebida. O atendimento era dado, na maioria dos casos,
exclusivamente a meninos ou meninas e, apesar de atender às crianças e
jovens coletivamente, o método utilizado, até as últimas décadas de
Oitocentos, aproximava-se do método individual característico das outras
formas de educação doméstica, com os alunos sendo atendidos e avaliados
detalhadamente, de maneira individual, pelo professor.
Para estabelecer essa categorização inicial, foram reunidas em cinco grandes
grupos as diversas circunstâncias de educação sugeridas pelas fontes estudadas,
até o século XIX, entre as mantidas, reconhecidas e vigiadas pelas famílias. A
partir daí, foram eleitas as três primeiras categorias como aquelas que

14

O título de colégio se aplica indistintamente, no Brasil, a toda espécie de escola, mesmo as mais
elementares. Cf. ALMEIDA, José Ricardo Pires de. Instrução pública no Brasil (1500-1889)
História e legislação. 2 ed. rev.- São Paulo: EDUC, 2000, p. 95.
15
Ressalvam-se, a partir da segunda metade do século XIX, alguns colégios particulares existentes
com instalações apropriadas e que atendiam desde o ensino primário até o ensino secundário.
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representavam o modo de educação comumente utilizado pelas elites, realizado no
âmbito doméstico, para os habitantes da Casa e sob sua exclusiva aquiescência.
Porém, não se pode desconsiderar que ao estudar uma prática que remonta,
em suas origens, muito anteriormente aos registros conservados e que parece ter
ocorrido como estatuto de distinção social em diferentes realidades que
caracterizavam as sociedades civilizadas, a cada situação de educação doméstica,
encontramos peculiaridades que se relacionam justamente a não uniformidade
existente neste sistema de educação, baseado no ensino individualizado. A escola
estatal emergente é que, quando reconhecida definitivamente, vai dar a forma
efetiva a ser utilizada para a instrução de crianças e jovens, revisando os métodos
a fim de encontrar procedimentos mais adequados ao atendimento coletivo.
No entanto, até a afirmação da escola estatal, a educação doméstica, nas
diferentes formas apresentadas, por vezes, era a majoritária em número de
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atendimentos, concorrendo com os colégios particulares existentes, e,
conseqüentemente, caracterizando os procedimentos didáticos utilizados e
considerando mais válidos aqueles que a ela mais se adequavam, como, por
exemplo, o método individual.
No Brasil, até o início do século XX, a educação doméstica era uma prática
comum nas elites, constatada nos documentos pesquisados, não só para a
formação elementar, ou seja, para o ensino da leitura, escrita e contas, mas
também para o ensino dos conhecimentos, que eram considerados fundamentais à
época, e para a continuidade da formação de jovens, principalmente as meninas,
que elaboravam ou aprimoravam sua educação na Casa. Os meninos, por sua vez,
na maioria das vezes, iniciavam sua educação no âmbito doméstico e,
posteriormente, eram encaminhados para uma das instituições escolares
existentes: particulares, religiosas ou oficiais, onde concluíam a formação
secundária. Havia, entretanto, como demonstram as fontes, a possibilidade do
inverso, principalmente no caso das meninas, que, após a conclusão da formação
elementar em uma instituição escolar, complementavam sua educação na Casa,
através das diferentes formas de educação doméstica.
Além disso, a educação nas Casas era reconhecida oficialmente como uma
opção educacional, constando de projetos de Lei que tentavam organizar o ensino
a partir da segunda metade do século XIX.
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Em 1874, o projecto reorganisando o ensino primário e secundário,
apresentado na Câmara de Deputados em 30 de julho do corrente ano, pelo
Conselheiro João Alfredo Corrêa de Oliveira, ministro e secretário de Estado dos
Negócios do Império, em seu artigo 1°, parágrafo 2°, que estabelecia a
obrigatoriedade do ensino na Corte, no inciso II, prescrevia:
§ 2° O ensino primário elementar no município da côrte será obrigatório para todos
os indivíduos de 7 a 14 annos; sel-o-há também para os de 14 a 18, que ainda o não
tenham recebido, nos logares do mesmo município em que houver escolas de
adultos. (...) II. Os Paes e mais pessoas acima referidas têm o direito de ensinar ou
mandar ensinar os meninos em casa ou em estabelecimentos particulares; mas no
fim de cada anno deverão submettel-os a exame perante o inspector litterario
respectivo. 16

Anos depois, em outro projeto de Lei para a reforma do ensino, apresentado
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pelo Dr. Cunha Leitão, em 1886, o mesmo princípio é observado no texto legal,
ratificando a educação nas Casas como uma modalidade aceita e prevista, descrita
no parágrafo 5° :
§ 5° A instrucção primaria é obrigatória para os menores de um e outro sexo de 7 a
14 annos de idade e para os de 14 a 18 annos nos logares onde houver escolas de
adultos ou profissionaes; devendo-se proceder ao resenceamento da população
escolar, e providenciando o governo sobre os meios de fornecer aos filhos de pais
reconhecidamente indigentes o vestuário e mais objectos indispensáveis á
freqüência da escola. Exceptuão-se desta obrigação: 1°, os que provarem que
recebem em escolas particulares, ou nas próprias casas, instrucção primaria com
o desenvolvimento do programma official de ensino publico; (...).17

Além de ser incorporada nos textos legais, a educação doméstica também
era explicitada como parte do sistema de educação da época, como demonstra o
texto de M. Olympio Rodrigues da Costa, publicado em 1877, em A Escola –
Revista de Educação e de Ensino, na seção de Educação e Ensino, com o título de
Lições de pedagogia professadas na escola normal da côrte, (...) pelo respectivo
leccionista:

16

Cf. reprodução na íntegra do projeto de Lei, constante do jornal A instrucção pública. Folha
Hebdomadária. Dirigida por J. C. de Alambary Luz. Rio de Janeiro, 2 de agosto de 1874, anno III,
n. 31, p. 285-286 – grifo meu. A instrucção pública constituía-se em um jornal dedicado aos
interesses dos professores de instrução pública da Província do Rio de Janeiro e procurava
registrar todos os acontecimentos relativos à educação e ao ensino na época.
17
Cf. reprodução na íntegra do projeto de Lei, constante do jornal A instrucção pública. Folha
Hebdomadária. Dirigida por J. C. de Alambary Luz. Rio de Janeiro, 1887, ano I, p. 35-36 – grifo
meu.
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Magistério é a profissão de ensinar. É primário, secundário ou superior, conforme
se occupa do ensino elementar, do de humanidades, ou de sciencias superiores. O
ensino é publico ou particular: publico se mantido pelo estado, ou por associações,
subordinados a este; particular, se estipendiado pelos Paes dos educandos. O
ensino particular é dado em collegios, ou nas casas de família, e neste caso se
diz privado. No ensino publico o mestre tem de submetter-se aos regulamentos
promulgados pelo poder competente, quer esse poder resida em magistrados, quer
na direcção das associações; no particular, aos que regem o estabelecimento em que
elle lecciona; e no ensino privado, ás regras convencionadas com a família. (p.
221 – grifo meu)18.

Assim sendo, a partir da leitura das fontes, considera-se, neste estudo, a
existência de três modalidades de educação, que se pode afirmar, eram aceitas e
reconhecidas como diferentes maneiras de educar crianças e jovens no Brasil de
Oitocentos.
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Tais modalidades de educação eram: o ensino público, o ensino particular e
a educação doméstica.
As modalidades de educação, encontradas e categorizadas, podem, ainda,
ser caracterizadas como:
•

Ensino público – refere-se àquele oferecido nas escolas mantidas pelo
Estado ou por “associações subordinadas a este”. Neste estudo, também é
tratado como aquele praticado na “escola pública estatal”.

•

Ensino particular – refere-se àquele que era oferecido nos colégios
particulares ou na casa dos mestres, que recebiam crianças e jovens para
ensinar-lhes os conhecimentos estabelecidos.

•

Educação doméstica – era aquela que ocorria na Casa do aprendiz, na
esfera privada, na qual os pais contratavam, mediante sua livre escolha, os
mestres, os conteúdos e as habilidades a serem ensinados a seus filhos, no
tempo e disposição exclusivamente determinados pela Casa. Essa
modalidade de educação tinha como agentes, já caracterizados

18

A Escola – Revista de Educação e de Ensino. Dirigida pelo Dr. Luiz Joaquim Duque-Estrada
Teixeira. Rio de Janeiro, 1877, ano I, vol 1. A revista A Escola apresentava-se dividida em duas
seções principais, uma denominada Parte Official, na qual eram publicados discursos dos
ocupantes de cargos públicos, projetos, decretos, leis, levantamentos estatísticos elaborados pelo
Poder Público, etc., e outra chamada Educação e Ensino, na qual professores, intelectuais,
magistrados e outras pessoas de reconhecido saber publicavam artigos e discutiam questões
relevantes na época.
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anteriormente, os professores particulares, os preceptores, os parentes ou
agregados e, ainda, padres que ministravam aulas-domésticas.
Reconhecida, aceita e praticada, no Brasil de Oitocentos, a educação
doméstica, pode ser constatada no estudo de diversas fontes, remontando o início
de Oitocentos.
Debret19 (1975), no início do século XIX, registra a precária existência de
instituições formais de educação e já constata a prática da educação doméstica:
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Em 1816 havia apenas dois colégios particulares; pouco mais tarde, algumas
senhoras portuguesas e francesas, com a ajuda de um professor, já se
comprometiam a receber em suas casas, a título de pensionistas, moças que
quisessem aprender noções de língua nacional, de aritmética e de religião, bem
como de bordados e de costura. Alguns franceses, também, forçados a tirar partido
de sua educação, davam lições de Língua Francesa e de Geografia, em casa de
pessoas ricas. (p. 17).

Todavia, como em Portugal, no Brasil é pelos jornais que desde as primeiras
décadas de Oitocentos, a educação doméstica expõe-se em discussões, mas,
principalmente, em anúncios, que demonstram, seja pela quantidade, seja pelo
detalhamento do oferecimento e da demanda dessas funções, a incidência e as
características da prática comum nas elites de educar os filhos na Casa.
Entre os periódicos que testemunham e permitem a constatação e a
reconstrução das práticas de educação doméstica, bem como atestam a sua
importância no cenário educacional Oitocentista, está o Jornal do Comércio20.
Analisado a partir de 1839, o Jornal do Comércio, por essa época, já era
considerado um dos periódicos mais significativos, tanto pela sua tiragem diária,
como por sua abrangência jornalística, publicando, em suas seções, diversos
assuntos, como já descrito anteriormente, que incluíam notícias marítimas,
notícias comerciais, publicações de balanços, exportações, declarações de
impostos, informações da repartição de polícia, relação de pessoas desaparecidas,

19

Jean Baptiste DEBRET foi o principal artista da Missão francesa que esteve no Brasil no
período joanino. Chegou ao Rio de Janeiro em 12 de agosto de 1816 e aqui permaneceu por 15
anos, tornando-se o retratista oficial da corte portuguesa. Deixou vasta obra e gravuras sobre os
costumes da corte e das províncias, viajando pelo interior do país, que foram publicadas no livro
Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, editado na França, em três álbuns, de 1834 a 1839.
20
Para a utilização de uma única expressão gráfica ao longo da pesquisa apresentada, passarei a
grafar Jornal do Comércio, na forma atualizada, também encontrada nas fontes pesquisadas,
conforme exemplar em anexo.
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compra de bilhetes de loteria e resultados da mesma, avisos de correspondência,
localização de pessoas, programação de teatros, anúncios de festas e bailes,
publicações relativas à semana na Corte, arrematações judiciárias, notícias do
exterior, informações sobre troca de nome “por haver outros iguais”, avisos
fúnebres, declaração de objetos roubados, anúncios de livros existentes nas
livrarias da Corte, venda e aluguel de escravos, anúncios de escravos fugidos e as
respectivas recompensas oferecidas por sua captura e entrega, além de outros
anúncios, que tratavam desde o oferecimento de “bichas de tirar sangue muito
boas” para serem vendidas, até o endereço das “mestras parteiras”.
A diversidade de anúncios, a importância de tornar públicos determinados
assuntos, a quantidade de anunciantes, entre outros aspectos observados, autoriza
a afirmação de que tal periódico reflete os usos e costumes da época, bem como as
práticas aceitas e reconhecidas pela população.
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Nesse universo, nos exemplares do mês de janeiro de 183921, que refletem o
cotidiano do final da década de trinta de Oitocentos, a educação já aparece em 22
anúncios22, sendo apenas 3 relativos a colégios23: a Maison D’Éducation de M.
Bezamat, o Collegio Francez de meninas dirigido por Mmes. Auchois Deelavallée
e Lima e o Lycêo de Minerva dirigido por João José da Cunha Basto Estrella.
Além desses, há 2 anúncios de professores para colégios, uma “dame française”24
candidatando-se a trabalhar em um colégio e o Collegio de meninas25, buscando
uma senhora francesa para ensinar essa língua. À categoria que denominamos
mestres-escolas aparecem 6 anúncios similares, oferecendo aulas de primeiras
letras, inglês, francês, gramática francesa, língua portuguesa, “escrita”,
“arithemetica”, álgebra, geometria, geografia, história antiga e moderna, desenho,
latim e gramática latina.
21

Cf. Jornal do Comércio, mês de janeiro, ano de 1839.
Todos os anúncios citados neste estudo foram contados uma vez, independentemente de sua
republicação ao longo do período mencionado.
23
Segundo dados oficiais, em 1840, havia, na cidade do Rio de Janeiro, 23 escolas e colégios
particulares masculinos; 16 escolas e colégios particulares femininos; e 22 professores particulares
de línguas, ciências, desenho e música, etc. É importante lembrar que pela Lei de 20 de outubro de
1823, todo o cidadão que assim desejasse, poderia abrir uma escola elementar, sem obrigação de
exame, nem licença ou autorização. No relatório do Ministro do Império, em 1836, lê-se que o
estado das escolas era deplorável, considerando-se também as poucas escolas oficiais existentes,
em grave estado de abandono. Conforme relatório transcrito e dados recolhidos em ALMEIDA,
José Ricardo Pires de. Instrução pública no Brasil (1500-1889) História e legislação. 2 ed. rev.São Paulo: EDUC, 2000, pp. 57, 61, 79.
24
Cf. Jornal do Comércio 04/01/1839, p. 4.
25
Cf. Jornal do Comércio 18/01/1839, p. 4.
22
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Os demais 11 anúncios de educação, ou seja, a metade dos anúncios
relativos à educação constantes do jornal no período citado, são referentes à
educação doméstica, dividindo-se em 6 anúncios de oferta e demanda de serviços
executados pelos sujeitos que denominamos de preceptores e 5 anúncios que
oferecem serviços de professores particulares, o que pode sugerir, nessa amostra,
haver uma certa posição majoritária das práticas adotadas de educação na Casa,
para as classes abastadas, sobre as outras formas de educação categorizadas.
Nos 6 anúncios considerados de educação doméstica praticada por
preceptores, destacam-se, ainda, na oferta e na demanda verificada, 3 anúncios de
pedido de emprego e 3 anúncios com oferta de vagas, sendo, estes últimos, uma
amostra característica do perfil desejado para aqueles que iriam encarregar-se da
educação na Casa:26
Hum Portuguez de mediana idade, e independente de família, se offerece para
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administrador de huma casa, dentro ou fora da cidade, ou para se encarregar da
educação de huma família nobre, podendo dar lições de grammatica portugueza e
latina, de lógica e de geometria elementar, no que, sendo preciso, se sujeitará a
exame, e sendo, além disto, dotado de huma excellente conducta. Quem delle se
quizer utilizar avise no Consulado Geral de Portugal para ser procurado. (Jornal do
Comércio, 04/01/1839, p. 4).
Qualquer Sr. viúvo com filhos, que precisar de huma Sra. Branca viúva, muito
capaz, para educar seus filhos, a qual he de meia idade, queira anunciar por esta
folha. (Jornal do Comércio, 22/01/1839, p. 4).
QUEM precizar de huma Sra. Branca, para ensinar algumas meninas a ler, escrever,
contar, coser, bordar, marcar e cortar, ou mesmo para tomar conta de alguma casa
de pouca família, que para tudo tem as propensões necessárias, dirija-se a esta
typographia que se lhe dirá quem pretende arranjar-se. (Jornal do Comércio,
14/01/1839, p. 4).
Qualquer pessoa de mais de 40 annos de idade, que tenha boa letra, queira e possa
encarregar-se de ensinar primeiras letras a alguns meninos de huma família
moradora de serra acima, podendo dar boas informações de sua conducta, queira
dirigir-se ao campo de S. Christovão n. 8, para tratar. (Jornal do Comércio,
18/01/1839, p. 4).
PRECISA-SE de huma senhora inglesa, solteira, para tomar conta e passear com
huma criança de hum anno; quem quizer o dito arranjo póde dirigir-se á rua do
Ouvidor n. 113, onde agradando a pessoa, não haverá dúvida no preço. (Jornal do
Comércio, 10/01/1839, p. 4).
PRECISA-SE, para a cidade d’Angra dos Reis, de hum mestre de música e de
piano para ensinar particularmente, e também de hum mestre carpinteiro, capaz de
26

Todos os anúncios transcritos neste estudo estão reproduzidos aproximando-se, o máximo
possível, do estilo e do tipo gráfico utilizado no original pesquisado.
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dirigir a edificação de humas propriedades, o qual, por circunstancias de idade
avançada, moléstias, ou qualquer outra, lhe convenha ir para aquella cidade. E
precisa-se comprar hum escravo bom official de canteiro. A quem convier qualquer
dos fins indicados dirija-se, do dia 7 até o dia 9 do corrente, à casa n. 80 da rua de
Santa Luzia, que faz esquina para a da Ajuda; e do dia 10 até 14, na rua do
Lavradio n. 110, porque no dia 15 retira-se a pessoa que faz o presente annuncio.
(Jornal do Comércio, 06/01/1839, p. 4).

Enquanto o interior da Província, por condições contextuais da época, era o
lugar para onde havia maior oferta e também demanda de preceptores, na Corte, a
preferência parecia estar dirigida aos professores particulares, pois, mesmo alguns
anúncios de mestre-escola, ou seja, de aulas na casa do mestre, e de mestres para
colégios, apresentavam também a opção do mestre atender na casa do aluno,
como exemplificam as ofertas de candidatos a ensinar nas Casas:
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SE EM ALGUM collegio, ou casa particular, se precisar de quem ensine
grammatica portugueza e latina, e tambem logica, póde annunciar por este jornal.
(Jornal do Comércio, 04/01/1839, p. 4).
OFFERECE-SE hum Portuguez, chegado há pouco, a ensinar por casas particulares
primeiras letras, grammatica nacional e franceza; quem do seu préstimo se quizer
utilizar dirija-se á rua do Aljube n. 14. (Jornal do Comércio, 22/01/1839, p. 4).
LECCIONA-SE a cantar e tocar piano theoricamente, pelo methodo mais fácil
possível, e modico estipêndio mensal; na rua da Quitanda n. 2 A, aonde há
instrumentos para estudarem todosos dias úteis, e feriados as pessoas que não
tiverem piano. Ensina-se por collegios e casas particulares. (Jornal do Comércio,
30/01/1839, p. 4).27
HUMA pessoa de nação Franceza, versada nas mathematicas, botânica, historia,
geographia, etc, deseja achar discípulos de que possa aperfeiçoar a educação.
Adverte-se que falla pouco ainda o portuguez. Dirigir-se á rua da Ajuda n. 17, das
10 até 2 horas. (Jornal do Comércio, 15/01/1839, p. 4).
AVISO AOS SRS. PAIS DE FAMILIA DA CIDADE DE NITHEROHY. A 7 de
janeiro, Raoux, capitão francez, cavalleiro da Legião de Honra, tornará a abrir o seu
collegio, e ensinará, como d’antes, a língua franceza grammaticalmente, assim
como a língua portugueza, arithmetica segundo Bezout, e a geographia; os
sabbados serão destinados à leitura dos melhores autores sobre a moral christã, a
historia tanto antiga como moderna, a mithologia, etc. O mesmo continuará a dar
lições de francez, em casa, das 6 às 8 horas da manhã; e das 3 às 8 da tarde, em
casa ou fora della. (Jornal do Comércio, 04/01/1839, p. 4 – grifo meu).

27

Tocar piano, bem como sua teoria, eram considerados conhecimentos indispensáveis,
principalmente às meninas, fazendo parte, também, dos currículos dos colégios particulares da
Corte.
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Uma década depois, em 1849, os anúncios do Jornal do Comércio não
haviam sido alterados substancialmente na forma e no conteúdo. Ofereciam-se os
mesmos lugares para mestres e pediam-se os mesmos empregos em colégios ou
em casas particulares como dez anos antes. O que se altera é a quantidade destes
anúncios relativos à educação, tendo em vista que podem ser computados, no mês
de janeiro de 1849, 57 anúncios entre oferta de colégios, de aulas e pedidos e
oferecimentos de empregos na educação de meninos e meninas na Casa.
Entre os anúncios destacados, observa-se que a educação doméstica era
oferecida em número considerável à educação realizada fora da casa dos
aprendizes, uma vez que, dos 57 anúncios listados, 31 distribuem-se entre oferta
de colégios, procura e oferecimento de professores para colégios e, ainda, aulas
ministradas por mestres-escolas, e 26 anúncios são relativos às categorias de
educação doméstica.
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Em 17 anúncios28, ladeados por outros da última moda à época, os
Daguerreotypos29, aparecem os collegios30: Collegio de meninas, inglez,
portuguez e francez, dirigido por Miss C. F. Donovan, Collegio de meninos
dirigido por Custódio Marcos Mafra, Collegio de Mme. Luiza Halbout, Collegio
de Mme. Reiners de Lacourt, Collegio de Bellas Letras, dirigido por Albano
Cordeiro, Collegio de instrução primária e secundária, Collegio de Mrs.
Heatherly, Collegio de francez, inglez e portuguez dirigido por Mme. Lacombe,
Collegio Ballá, Lycêo commercial, Collegio da Luz, Collegio de meninas em
Nova Friburgo dirigido por C. Corty, Collegio Curiacio dirigido por Curiacio
Pestana de Simas, Collegio de meninas na rua de S. Pedro da Cidade Nova, n. 27,
Collegio Inglez na Tijuca, Collegio de meninas, portuguez e francez dirigido por

28

Cf. Jornal do Comércio, mês de janeiro, ano de 1849.
Imagens reproduzidas e retocadas para “completo contentamento de seus donos” realizadas por
um primitivo aparelho de fotografia, inventado por M. Daguerre. Anúncio constante do Jornal do
Comércio, 04/01/1849.
30
Em 1847, o governo nomeou uma comissão de cidadãos, escolhidos entre os mais distintos e
lhes deu a tarefa de visitar, não só as escolas públicas para conhecerem exatamente o seu estado,
mas também visitar os estabelecimentos particulares. Era a primeira vez que o Estado se intrometia
no ensino privado, além de autorizações que concedia. Esta última parte da autorização ministerial
deu lugar a polêmicas muito vivas nos jornais, que viam nisso uma grave transgressão da lei.
Sustentava-se que o governo não tinha nada a ver com a instrução particular, quando, na realidade,
a moralidade pública exigia há tempo esta intervenção; porque, chegara-se a tal ponto que cada um
podia abrir o curso que lhe aprouvesse, sem informar a qualquer autoridade seja policial,
administrativa ou municipal e havia institutores ou professores que infligiam aos seus discípulos
punições muito rigorosas. Citado por ALMEIDA, José Ricardo Pires de. Instrução pública no
Brasil (1500-1889) História e legislação. 2 ed. rev.- São Paulo: EDUC, 2000, p. 81.
29
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Mme. Hamelin e o Collegio de primeiras letras, na rua Formosa n. 108, que
informa ensinar em 18 meses.
Outros 2 anúncios são colocados por sujeitos que desejam uma colocação
em colégios para ensinar matemática, língua francesa, língua portuguesa, espanhol
e costuras, oferecendo seus préstimos; 3 anúncios são de oferta de vagas em
colégios para uma “senhora franceza”31 que ensine francês e música, uma
“senhora que saiba todos os trabalhos de agulha”32 e uma “senhora para ensinar
portuguez e musica”33.
Além desses, 9 anúncios são referentes a aulas dadas na casa dos mestres
que vão desde educação de meninas, dança, desenho, trabalhos de agulha e ensino
de primeiras letras a princípios de gramática, português, francês, alemão, inglês,
latim, preparação para exames e caligrafia, distribuídos como no exemplo: “O
mesmo LACERDA lecciona a um e outro sexo, em sua casa, portuguez e francez,
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todas as noites, e calligraphia nos domingos e dias santos de guarda”34.
Os demais 26 anúncios, verificados em janeiro de 1849, são referentes à
educação doméstica e se distribuem da seguinte forma: 17 anúncios são relativos a
professores particulares, na maioria das vezes, oferecendo-se para ministrar aulas
na Casa e 9 anúncios são de ofertas e pedidos de preceptores, principalmente, para
o interior da Província.
A educação doméstica registrada em 26 anúncios, pode ser bem
caracterizada em 7 exemplos a seguir que tratam de preceptoria, sendo 4 com
ofertas de preceptores e 3 que solicitam esses serviços, demonstrando que, nessa
categoria, a oferta e a demanda, como na década anterior, mantinham-se
equilibradas.
Além disso, em relação à década anterior, podem ser observadas mudanças,
em alguns anúncios, relativas à habilitação dos mestres solicitados. Da
qualificação de uma “senhora que tenha boa letra e queira e possa encarregar-se
de ensinar primeiras letras” ou de “homem com conduta afiançada”, passam a ser
requeridos professores, que tenham as “habilitações necessárias para ensinar”,
embora não sejam informadas de que habilitações se tratam:

31

Cf. Jornal do Comércio, 30/01/1849, p. 4.
Cf. Jornal do Comércio, 20/01/1849, p. 3.
33
Cf. Jornal do Comércio, 20/01/1849, p. 2.
34
Cf. Jornal do Comércio, 04/01/1849, p. 3.
32

50
OFFERECE-SE uma pessoa para ensinar meninos a instrucção primaria, em
qualquer fazenda de serra acima, para o que tem pratica (...). (Jornal do Comércio,
20/01/1849, p. 2).
OFFERECE-SE um professor de primeiras letras para qualquer fazenda desta
província; para tratar, na travessa do Paço n. 10. (Jornal do Comércio, 30/01/1849,
p. 3).
HÁ um homem de 40 annos, casado, que deseja arranjar-se em uma casa de família,
o qual sabe ler, escrever e contar (...). (Jornal do Comércio, 25/01/1849, p. 4).
UMA senhora franceza deseja alugar-se em alguma casa de família capaz como
costureira ou governante, fora da corte ou em qualquer fazenda perto da mesma;
quem precisar do seu préstimo dirija-se por carta fechada a esta typographia com as
iniciaes F. G. (Jornal do Comércio, 30/01/1849, p. 4).
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PARA EDUCAR MENINAS. PRECISA-SE de uma senhora que queira morar em
casa de uma família, e que tenha as habilitações necessárias para ensinar a umas
meninas a ler, escrever, contar, coser, marcar, bordar, dançar, piano, francez e
desenho: far-se lhe ha partido vantajoso tendo os predicados exigidos; dirija-se em
carta fechada a esta tipographia com as iniciaes A. S. M., ou á rua da Alfandega n.
168. (Jornal do Comércio, 16/01/1849, p. 3 – grifo meu).
PRECISA-SE de uma senhora estrangeira, capaz, em estado de ensinar inglez,
francez, piano, canto e desenho, para concluir a educação de uma menina em uma
das fazendas desta província. Dirijão-se por cartas fechadas com sobrescripto II na
typographia do Jornal do Commercio. (Jornal do Comércio, 25/01/1849, p. 4 –
grifo meu).
PRECISA-SE de um homem de boa conducta, e que esteja habilitado para
ensinar a meninos primeiras letras e latim, em uma fazenda no município de
Vassouras; para tratar, dirijão-se á rua dos Pescadores n. 30. (Jornal do Comércio,
30/01/1849, p. 4 – grifo meu).

Observa-se, ainda, no Jornal do Comércio, um pedido de emprego de
preceptora publicado no dia 04 de janeiro de 1849, cuja resposta faz-se no mesmo
jornal, no dia 09 de janeiro de 1849:
UMA senhora estrangeira, professora de piano e canto, sabendo grammaticalmente
inglez, francez e portuguez, geographia, historia, desenho, bordar, etc. deseja achar
uma casa de família para educar as suas filhas. Não duvida ir para fora; dirijão-se
em carta fechada a esta typographia com as iniciaes A. C. ou annuncie por esta
folha. (Jornal do Comércio, 04/01/1849, p. 3).
A SRA. Estrangeira que em 4 do corrente annunciou desejar entrar para uma casa
de família, para educar suas filhas, queira dirigir-se ao escriptorio deste jornal para
receber uma carta. (Jornal do Comércio, 09/01/1849, p. 3).

No entanto, a maior parte dos anúncios que se referem à educação
doméstica, nesse período, é colocada por professores particulares oferecendo seus
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préstimos para dar educação nas Casas, entretanto, ressaltam-se alguns que
também registram o desejo de dar aulas em colégios, demonstrando já serem
ambas, opções bastante usuais:
PROFESSOR por casas particulares ou collegios, a ambos os sexos, de francez
pratica e theoricamente, portuguez, geographia, desenho, arithmetica e calligraphia;
dirijão-se A. A. A. A este escriptorio. (Jornal do Comércio, 02/01/1849, p. 4).
MADAME de Mattos, professora de piano, mudou-se da rua do Mattacalios n. 106
para a mesma rua n. 150, canto da rua do Rezende, onde continua a dar lições do
mesmo instrumento em casas particulares. (Jornal do Comércio, 04/01/1849, p. 3).
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CARLOS José Couto, professor de piano e canto, continua no seu exercício, e
aceita lições em sua casa, casas particulares e collegios, por preços muito
commodos: para ser procurado, na rua dos Latoeiros n. 78. (Jornal do Comércio,
04/01/1849, p. 4).
DELAUNAY, professor de dança, dá lições em casas particulares e em collegios;
quem delle precisar póde deixar sua morada na rua do Ouvidor n. 150. (Jornal do
Comércio, 10/01/1849, p. 4).
J. A. GARCIA XIMENES lecciona calligraphia pelo systema anti-singular, inglez
pelo systema Robertson, hespanhol, portuguez, arithmética e geographia, tanto por
casas particulares como na sua, rua de S. Pedro n. 124. (Jornal do Comércio,
28/01/1849, p. 4).
UM moço de afiançada conducta, tendo algumas horas vagas, deseja emprega-las
com alguns discípulos, ensinando por mui módico preço, em casa delles ou na sua,
arithmetica, princípios de álgebra e geometria, geographia, fallar e traduzir
grammaticalmente a lingua franceza; quem do seu préstimo precisar deixe sua
morada em carta fechada neste escriptorio a B. B. B. (Jornal do Comércio,
30/01/1849, p. 3).
ENSINA-SE grammaticalmente as línguas ingleza e portugueza, em Nictherohy e
na corte, em casa de quem as quizer aprender, ou na do professor no becco do
Carmo n. 9, esquina da rua da Quitanda n. 21. (Jornal do Comércio, 20/01/1849, p.
2).

Outros 10 anúncios de lições em casas particulares de inglês, francês,
italiano, espanhol, latim, arithmetica, seguem o mesmo padrão dos citados
anteriormente, ou solicitam esse serviço, como o que segue:
PRECISA-SE de um mestre para ensinar em casa particular a hum menino, as
línguas franceza, ingleza, e grammatica latina, do que elle já tem princípios; a quem
isto convier queira annunciar a sua residencia para ser procurado e tratar-se do
ajuste. (Jornal do Comércio, 10/01/1849, p. 3).
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Kidder e Fletcher35, viajantes que estiveram durante alguns anos no Brasil,
em 1851, atestam também, por essa época, a existência da educação doméstica
realizada pelos pais e a tímida ascensão dos colégios, onde especialmente as
meninas passavam alguns anos para depois voltar à Casa:

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0015646-CA

O Dr. P. da S., cavalheiro que toma um profundo interesse por todos os assuntos de
educação e cujas idéias aplica com sucesso aos seus próprios filhos, e que possui
sólidos conhecimentos somados a belos dotes de espírito, disse-me uma vez:
‘Desejo de todo o meu coração ver o dia em que as nossas escolas para meninas
sejam de tal natureza que uma jovem brasileira nelas se possa preparar, por sua
educação intelectual e moral, a tornar-se uma digna mãe, capaz de ensinar aos
próprios filhos os elementos da educação e os seus deveres para com Deus e os
homens (...).’Escolas como essa estão aparecendo, e algumas excelentes; mas, em
oito casos de dez, os pais brasileiros pensam ter cumprido seu dever mandando sua
filha cursar, durante alguns anos, uma escola da moda, dirigida por estrangeiro: –
quando completam treze ou quatorze anos, são daí retiradas, acreditando o pai que
a sua educação está completa. (p. 182)

Em 1859, o Jornal do Comércio já comporta um número consideravelmente
maior e mais diversificado de anúncios, parecendo pressupor uma época mais
voltada ao consumo de bens e serviços. Pelo jornal, oferecem-se novidades e se
reúnem aos antigos hábitos da população novas tendências e preocupações.
Assim, anuncia-se a primeira “óptica” no Império, perfumarias, chapelarias,
presentes para festas, relojoarias, circos, novas peças de teatro, muitas comédias,
lojas de roupas feitas, modas, armazéns, diversas livrarias na Corte, propaganda
de revistas e jornais ilustrados, consultórios médicos, tinturarias, máquinas de
costura, ferros de zinco para passar roupa, juntamente com as outrora principais
publicações, de procissões, escravos fugidos e recompensa pela recaptura, pílulas
e elixires medicinais, banhos públicos, velas de carnaúba, doces em bocetas, amas
de leite para aluguel, papagaios fugidos, chegada de colonos, etc..
Esse momento, refletido no periódico mais importante da Corte, faz
visualizar, para parte da sociedade carioca, um progresso material que vai sendo, a
cada década, consolidado.

35

Daniel Parish Kidder foi um missionário metodista que embarcou para o Rio de Janeiro em 1837
aqui permanecendo até 1840. Os anos em que viveu no Brasil foram distribuídos entre pregações e
viagens pelas diversas províncias do Império, de onde registrou a natureza e os costumes. Em
colaboração com o pastor J. G. Fletcher, que também viajou pelo Brasil, escreveu o livro Brazil
and the Brazilians Portrayed in Historical and Descriptive Sketches, publicado na Filadélfia, em
1857 e traduzido em 1941.

53
Na educação escolar, também, os anúncios demonstram uma significativa
mudança. Em 50 anúncios relativos à educação escolar, há 41 de colégios
particulares36 oferecendo suas vagas, 6 pedidos de emprego de professores, que
solicitam apenas vagas em colégios e, ainda, 3 colégios anunciam precisar de
professores: de latim, de primeiras letras e de “arithmetica” respectivamente.
Além destes, estão anunciadas, em janeiro de 1859, 10 aulas de conteúdos
variados ministradas por professores em suas próprias casas.
Entre outros, são oferecidos os seguintes colégios particulares: Collegio de
meninos na rua da Saúde n. 101, Pensionnal d’instruction primaire, Externat de
M. Victor Boulangier, Collegio Episcopal de S. Pedro de Alcântara, Collegio S.
Vicente de Paulo, Collegio de educação de meninas na rua São Christóvão n. 77,
Lycéo Roosmalem, Collegio Santa Rita de Cássia, Collegio de meninos da rua da
Lapa n. 45, Collegio Conceição, Collegio francez de J. B. Clément, Collegio
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0015646-CA

Amor das Letras, Collegio Emulação da Juventude, Collegio de Santa Thereza,
Collegio de meninas de instrução primária e secundária, Collegio da Boa União,
Collegio Lapacie, Collegio de S. Januário, Collegio de meninas da rua do Sabão
na Cidade Nova, Collegio Santa Cruz, Collegio de São Sebastião, Collegio inglez,
francez e portuguez para meninas, Collegio de meninos na rua da Saúde n. 109,
Imperial Collegio de Duas Cordas de educação de meninas, Collegio da Sra.
Baroneza de Geslin, Collegio de Santa Cecília para meninas, Collegio
Figueiredo, Collegio Inglez de Botafogo e Collegio Ilustração.
Além dos colégios particulares, a situação da instrução pública no Rio de
Janeiro, no final de 1856, constituía-se de 32 escolas públicas primárias, 20 para
meninos e 12 para meninas37.
Apesar do aumento no número de colégios particulares e de escolas públicas
na década de 50 de Oitocentos, Almeida (2000) assinala que:
As crianças das classes razoavelmente abastadas não vão à escola pública porque
seus pais têm, mais ou menos, o preconceito de cor ou porque temem, e com razão,
pela moralidade dos filhos, em contato com esta multidão de garotos cujos pais os
36

Em 1856, a cidade do Rio de Janeiro possuía 83 colégios particulares, sendo 46 para meninos e
37 para meninas. Estes estabelecimentos recebiam 4.415 alunos. Conforme dados constantes em
ALMEIDA, José Ricardo Pires de. Instrução pública no Brasil (1500-1889) História e legislação.
2 ed. rev.- São Paulo: EDUC, 2000, p. 95.
37
Cf. ALMEIDA, José Ricardo Pires de. Instrução pública no Brasil (1500-1889) História e
legislação. 2 ed. rev.- São Paulo: EDUC, 2000, p-95.
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enviam à escola apenas para se verem longe deles algumas horas. Deste modo,
estas crianças aprendem melhor e mais depressa do que aqueles que freqüentam a
escola pública. (p. 90).

Quanto à educação doméstica, em 1859, os números permanecem
semelhantes aos da década anterior, registrando-se, no Jornal do Comércio do
mês de janeiro, 29 anúncios, sendo 20 anúncios de professores particulares e 9
anúncios de preceptores, incluindo-se, em ambas as categorias, a solicitação de
serviços e o oferecimento dos mesmos.
A estabilidade apontada pela análise da quantidade de anúncios indica que,
em um universo onde todos os outros setores tiveram aumento da oferta, a
educação doméstica permanecia no cenário, porém, com praticamente os mesmos
números anteriores, enquanto que o crescimento de escolas particulares já era
visível.
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Entre os 9 anúncios relativos a preceptores destacam-se, como já ocorria
antes, os lugares para as fazendas no interior da Província, distribuídos,
equilibradamente, entre oferta e procura de vagas, como nos exemplos
apresentados a seguir:
Aos Srs. Fazendeiros de serra acima offerece-se um professor de musica e piano,
pessoa de avançada idade e bons costumes, que póde até ensinar e dirigir uma
banda de musica; deixar carta na rua do Cano n. 179. (Jornal do Comércio,
08/01/1859, p. 3).
PROFESSORA para uma fazenda perto da corte. Precisa-se de uma senhora para
ensinar a quatro meninas os trabalhos de agulha e tocar piano, para o que não se
duvida fazer bom partido; quem estiver nestas circunstâncias dirija-se á rua Direita
n. 41. (Jornal do Comércio, 18/01/1859, p. 3).

Havia, ainda, anúncios que explicitavam a insatisfação com os colégios,
levando os pais a buscarem a educação doméstica:
Deseja-se encontrar huma pessoa de reconhecida moralidade e aptidão, que queira
educar um menino de 12 annos de idade, que pouco adiantamento tem tido no
collegio, e que carece dos cuidados assíduos e inteligentes de um preceptor (...).
(Jornal do Comércio, 30/01/1859, p. 3).

No entanto, a maioria dos anúncios de educação doméstica, colocados no
Jornal do Comércio, em janeiro de 1859, é relativa à oferta de professores
particulares e à solicitação para esse serviço, registrando-se 20 anúncios, em
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grande parte dos quais, os professores se oferecem para ensinar na Casa dos
alunos, porém, muitos deles, consideravam, também, a possibilidade de atuação
em colégios, como na amostra apresentada:
SOPHIA JACOBSON de Hamburgo, chegada da Itália ultimamente, da lição de
piano pelos mais modernos systemas, em casas de família, em collegios, e na sua
casa, rua do Conde n. 26, sobrado. (Jornal do Comércio, 20/01/1859, p. 3).
PROFESSOR, Um professor habilitado, bacharel em letras pela universidade de
França, offerece-se para ensinar em um collegio ou em uma casa particular das 8 as
10 horas da manhã, além da língua franceza, geographia, historia e mathematicas
elementares, carta na rua do Ouvidor n. 102, casa de JF. Domère. (Jornal do
Comércio, 06/01/1859, p. 3).
Lições de canto e piano. Demetrio Rivero, professor do Imperial Conservatório de
Musica, continua a dar lições de piano e canto, em collegios e casas particulares, e
mora na rua do Lavradio n. 40. (Jornal do Comércio, 06/01/1859, p. 3).
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PROFESSOR DE DESENHO, com diploma de instrução da academia como
habilitado para leccionar desenho em qualquer ponto do Império; tendo ainda
algumas horas disponíveis, toma algum collegio e casas particulares (...). (Jornal do
Comércio, 06/01/1859, p. 3).
ATTENÇÃO, Uma pessoa bastante habilitada ensina por casas e collegios
primeiras letras e francez, tanto a meninas como a meninos. Quem do seu préstimo
se quizer utilizar, tenha a bondade de annunciar por esta folha ou deixe carta
fechada neste escriptorio com as iniciaes L. Z. F. (Jornal do Comércio, 06/01/1859,
p. 3).
PIANO E CANTO. Anna Rosa dos Santos regressou a esta corte, e continua a dar
lições em collegios como em casas particulares, e também ensina nos subúrbios;
para tratar, na rua dos Inválidos n. 67. sobradinho. (Jornal do Comércio,
01/01/1859, p. 3).
LIÇÕES DE BORDAR. Ensina-se caia arte a ouro, e todas as qualidades, por casas
particulares e collegios; quem pretender annuncie a sua morada para ser procurado,
ou dirija-se ao becco dos Carmelitas, n. 5, detrás da Lapa. (Jornal do Comércio,
13/01/1859, p. 3).
Um professor aprovado se propõe a leccionar por collegios e casas particulares,
latim, francez, mathematicas e geographia; quem precisar dirija-se ao escriptorio
desta folha sob as iniciaes X. Z. (Jornal do Comércio, 30/01/1859, p. 4).

Alguns anos mais tarde, em 1865, Agassiz38, reitera as práticas observadas
por seus antecessores, também viajantes, e constantes dos anúncios de jornais da
época, descrevendo-as:

38

AGASSIZ, Jean Louis Rodolphe e AGASSIZ, Elizabeth Cabot Cary. Viagem ao Brasil: 18651866; Trad. de João Etienne Filho, apresentação de Mário Guimarães Ferri. Belo Horizonte:
Itatiaia; São Paulo: EDUSP, 1975. (Reconquista do Brasil, vol. 12).
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A maioria das meninas enviadas à escola aí entram com a idade de sete ou oito
anos; aos treze ou quatorze são consideradas como tendo terminado os estudos. O
casamento as espreita e não tarda a toma-las. Há exceções, sem dúvida. Alguns pais
mais esclarecidos prolongam a permanência no pensionato ou fazem dar instrução
em casa até dezessete ou dezoito anos (...). (p. 277).

Ao final da década de 60 de Oitocentos, o número de colégios aumenta não
só na cidade do Rio de Janeiro39, mas também abrem-se novos estabelecimentos
em algumas localidades próximas à Corte e no interior da Província. Tais
estabelecimentos dedicavam-se à educação de crianças e jovens desde o ensino de
primeiras letras até – no caso dos estabelecimentos situados na cidade do Rio de
Janeiro – o ensino secundário.
Caracterizados como escolas particulares, continuam, em sua maioria, sendo
chamados de colégios e podem ser localizados em quase todas as ruas da cidade,
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de acordo com o que se observa em 89 anúncios, ao longo do mês de janeiro de
1869, quando os mesmos estabelecimentos comunicam a abertura das aulas pelo
Jornal do Comércio: Collegio de S. Luiz em Petrópolis, College St. Louis na Praça
da Constituição, Collegio de meninas de Mmes. Ludmann, Collegio de Santa
Presciliana, Collegio de M ª Leuzinger (anteriormente dirigido por Mme. de
Geslin), Lyceo Commercial, Externato de Santa Carlota, Collegio do Mosteiro de
S. Bento, Collegio Hermógenes, Collegio S. Caetano, Collegio S. Clemente,
Collegio Azevedo, Externato S. Felix, Collegio S. Francisco de Paula, Collegio de
Santa Rita de Cássia, Collegio Santo Agostinho, Collegio Santa Cruz, Collegio do
Padre Guedes, Collegio de meninas na rua do Espírito-Santo, n. 2 A, Instituto
Collegial, Collegio de Instrução Elementar, Lycêo Conde D’eu em Theresópolis,
Collegio Victorio, Collegio Monteiro, Collegio Perseverança, Collegio Episcopal
de S. Pedro de Alcântara, Lyceu Minerva, Collegio de Santa Anna, Collegio de
Nossa Senhora da Glória em Valença, Externato para meninas, Collegio Freese
em Nova Friburgo, Collegio de Instrução Primária dirigido pelo padre J. de
Pádua e Silva, Collegio Ruffier, Collegio S. Vicente de instrução primária e
secundária, Collegio de Educação Familiar, Collegio Pinheiro, Lyceo de
Botafogo, Collegio Cruz Santos, Collegio Emulação da Juventude, Collegio

39

Em 1869, havia no Rio de Janeiro 46 escolas públicas e 92 particulares; as primeiras, com 4.309
alunos e as segundas, 5.002. Cf. ALMEIDA, José Ricardo Pires de. Instrução pública no Brasil
(1500-1889) História e legislação. 2 ed. rev.- São Paulo: EDUC, 2000, p. 119.

57
Marinho dirigido pelo Barão de Tautphoeus, Collegio de Nossa Senhora da
Graça, Collegio Falletti, Externato Teixeira, Collegio Hermógenes, Collegio
Ilustração, Collegio de Mme. Viúva G. Humbert, Collegio S. Pedro, Collegio de
meninas dirigido por Mme. Grivet, Collegio de S. Chirstovão, Collegio S.
Sebastião, Collegio de Santa Catharina para meninas, Collegio de meninas
dirigido por Joaquina Rosa Braga Carrão, Collegio S. João Evangelista, Collegio
das Larangeiras, Collegio do Largo do Machado, Collegio Athenêo Fluminense,
Collegio de meninas da rua dos Arcos, Externato da Imperial Irmandade do
divino Espírito-Santo da Lapa, Collegio Santa Margarida, Collegio da
Adolescência na Barra do Pirahy, Escola de meninos no becco do Carmo,
Collegio S. Salvador, Collegio Saint Sébastien, Collegio Francez e Portuguez,
Collegio Normal na rua Larga de S. Joaquim, Collegio de meninas dirigido por
Mme. Tanière, Collegio Almeida Martins em Nictherohy, Collegio de Valença,
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Collegio da Armação, Collegio Piquet, Collegio Kopke em Petrópolis, Collegio
de N. S. da Saúde, Collegio de Mme Prayon, Collegio de meninas dirigido por
Mme. Emilia Meide, Collegio de Botafogo dirigido por Mr. Hitchings, Collegio
de meninas na rua do Sabão, Collegio S. João, Collegio de Valença dirigido pelo
Visconde de Lagelouze, Collegio de meninas dirigido por Mlle. Meers, Collegio
S. Felippe Apostolo, Atheneo Rezendense, Collegio de Santa Cândida, Instituto
Escolar de S. José de Leonissa, Collegio de Santa Ermelinda, Collegio da Sra.
Castro, Externato de meninas N. S. do Amparo, Collegio Andrade e Collegio
Pujol.
Existiam, ainda, “cursos” particulares como o “Curso de Instrucção
Primaria”, “para meninos que têm de aprender a ler, escrever e contar”, o “Curso
de Grammatica Portugueza”, o “Curso de Instrucção Primaria e Secundária”, o
”Curso nocturno de grammatica portugueza” e o “Curso especial de
orthographia”, que funcionavam na rua do Theatro n. 33, 2O. andar.
Além desses, havia “aulas de caligraphia, aulas de instrução primária, aulas
de primeiras letras, aulas elementares, aulas de portuguez, trabalhos de lã, francez,
musica, moda e piano”, que eram dadas nas casas dos mestres, totalizando 8
anúncios.
No entanto, mesmo com a difusão dos estabelecimentos escolares,
permanecem os anúncios de educação doméstica, principalmente de oferecimento
dos serviços de professores particulares, que aumentam sua incidência, embora
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sendo afirmada, na maioria dos casos, a opção dos sujeitos de também se
empregarem em colégios. Nesse sentido, foram localizados, em janeiro de 1869,
31 anúncios de professores particulares oferecendo-se para ministrar aulas nas
Casas.
Entre os 31 anúncios levantados, destacam-se as “matérias” oferecidas para
o ensino nas Casas, que vão desde a instrução primária até contabilidade e
escrituração mercantil.
Além disso, na oferta de professores particulares de instrução primária,
constante do Jornal do Comércio de janeiro de 1869, nas quais está explicitado o
anunciante, observa-se que todos os candidatos são homens, como nos exemplos
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que seguem:
INSTRUCÇÃO PRIMARIA. J.J. de Souza Silva (...), professor habilitado, continua
a dar lições em collegios e em casas particulares. Recados por escriptorio á rua do
Lavradio n. 39. (Jornal do Comércio, 01/01/1869, p. 2).
PROFESSOR pelo conselho de instrucção e de afiançada conducta deseja encontrar
algum collegio do sexo masculino ou feminino para ensinar as matérias do curso
primário, leccionando-se mesmo por casas particulares, desde as 8 horas da manhã
ás 9 da noite, ensinando-se mesmo a homens e senhoras que nada saibão,
garantindo-se o seu adiantamento; quem precisar dirija-se á rua do Conde n. 9,
relojoaria. (Jornal do Comércio, 13/01/1869, p. 4).
LECCIONAO-SE quatro ou seis meninos de primeiras letras, em casa particular, a
19 meninas, ou mesmo por casas particulares, seja na corte ou nos arrabaldes; na
rua do Silva Manoel n. D. (Jornal do Comércio, 13/01/1869, p. 4).
INSTRUCÇÃO PUBLICA. J. C. Alves, competentemente habilitado pelo conselho
de instrucção primaria e secundaria do município da corte, propõe-se a ensinar
primeiras letras por collegios e casas particulares; dirijão-se á Pedra do Sal n. 6
(Saúde). (Jornal do Comércio, 14/01/1869, p. 3).
PROFESSOR. Um moço habilitado propõe-se a ensinar instrucção primaria por
casas particulares, podendo também ensinar francez e arithmetica; deixem carta
neste escriptorio com as iniciaes F. A. (Jornal do Comércio, 18/01/1869, p. 3).
PORTUGUEZ. Um professor competentemente habilitado e com muita pratica do
ensino offerece-se para leccionar as matérias que constituem o ensino primário,
quer em collegios, quer em casas particulares; quem do seu préstimo precisar deixe
carta fechada a L. M. na rua de S. José n. 61, livraria. (Jornal do Comércio,
20/01/1869, p. 3).
UM professor idoso ensina com esmero, carinho e proveito primeiras letras,
calligraphia, contabilidade, escripturação mercantil, inglez e portuguez, nas casas
dos discípulos, ainda que longe estejão, ou na sua, convencionando-se na sua casa
(...), rua Formosa, sobrado ou na rua da Alfândega n. 6, loja. (Jornal do Comércio,
08/01/1869, p. 3).
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Entretanto, nas demais disciplinas que também eram oferecidas,
principalmente as línguas francesa e inglesa, havia várias candidatas mulheres
para ensinar nas Casas, a maioria informando a sua condição de estrangeira:
Uma senhora estrangeira, com habilitações, dispondo ainda de algumas horas,
offerece-se para leccionar por casas particulares o inglez, francez, portuguez e
piano, (..) na rua da Assembléia n. 78. (Jornal do Comércio, 04/01/1869, p. 2).
Uma senhora estrangeira recentemente chegada da Europa propõe-se a dar lições de
inglez por casas particulares; para informações dirijão-se á rua do Golçalves Dias n.
66, loja. (Jornal do Comércio, 06/01/1869, p. 3).

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0015646-CA

Uma senhora estrangeira com muita pratica para ensinar, lecciona piano, desenho,
francez e allemão pelas casas particulares, dando fiança de sua conducta e
habilitações para o ensino das ditas matérias; para mais informações, na rua do
Theatro n. 17, ou rua da Carioca n. 83, collegio de Mme. Rinns. (Jornal do
Comércio, 06/01/1869, p. 2).
DÁ lições em casas particulares, desde a cidade até a praia do Botafogo, uma
senhora franceza que falla correctamente portuguez, sabendo a sua língua
perfeitamente, geographia, historia e arithmetica, quem della precisar póde dirigirse á rua do Hospício n. 10 para informações. (Jornal do Comércio, 09/01/1869, p.
4).
PROFESSORA. Uma senhora estrangeira, que sabe perfeitamente o allemão e o
francez, offerece-se para leccionar qualquer destas línguas, bem como trabalhos de
tricot, filot, flores e diversas obras de fantasia, do ultimo gosto, por casas
particulares; a quem convier dirija-se á rua dos Ourives n. 07. loja. (Jornal do
Comércio, 14/01/1869, p. 2).

Tanto as candidatas mulheres como também os homens, por vezes, se
preocupavam em informar sua condição social como “casados”, o que indica ser
esse um diferencial para a contratação de professores particulares para as Casas.
Tal fato é bastante compreensível, tendo em vista que, ao lecionar nas Casas, o
professor ou a professora estariam, além de ingressando no espaço privado, o qual
possuía severas regras morais, também convivendo com a família, o que, naquele
contexto de reclusão, era privilégio de poucos. Essa prática pode ser constatada
nos exemplos a seguir:
Uma senhora casada e completamente habilitada para leccionar portuguez, francez,
piano e solfejo, sendo este pelo systema (...) no conservatório de musica desta
corte, offerece o seu prestimo ás Sras. directoras de collegios e aos Srs. Pais de
família; dignem-se mandar os recados por escrito á rua Sete de Setembro n. 159,
litographia. (Jornal do Comércio, 04/01/1869, p. 4).
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PROFESSOR. Um professor casado, que dá fiador á sua conducta, se propõe a
ensinar, em casa de família, o portuguez, latim, francez, musica e piano; quem de
seu préstimo precisar dirija-se, para informar á rua Sete de setembro n. 1 A (Jornal
do Comércio, 30/01/1869, p. 3).

Os professores particulares de música, piano e canto, também eram
recorrentes nos anúncios de oferta para educação nas Casas em 1869,
demonstrando serem essas habilidades muito apreciadas na sociedade
Oitocentista:
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Uma professora de piano, italiano, francez e portuguez propõe-se a dar lições em
casas de família nas vizinhanças das estações da estrada de ferro, em S. Christovão,
S. Francisco Xavier, Engenho Novo e Cascadura; informe-se na rua do Ouvidor n.
29, 1O. andar. (Jornal do Comércio, 05/01/1869, p. 3).
H. Lima (...) continua a lecionar canto e piano em collegios e casas particulares;
quem desejar honra-lo com a sua confiança pode dirigir-se em carta fechada á rua
do Ouvidor n. 316, armazém dos Instrumentos. (Jornal do Comércio, 01/01/1869,
p. 4).
LUIGI ELENA mestre de canto e piano, continuará a leccionar na cidade e nos
arrabaldes. Recado em sua residencia. Ladeira de Santa Thereza n. 11(...). (Jornal
do Comércio, 03/01/1869, p. 3).
Uma professora com diploma para ensinar e de habilidade, ensina o francez, inglez,
portuguez, piano e outras matérias de educação, a mesma durante alguns annos
esteve como professora em casa de uma respeitável família brazileira; deseja ainda
algumas discípulas na vizinhança de Botafogo (...); recados por escripto na rua de
S. Clemente n. 3, pharmacia (...). (Jornal do Comércio, 06/01/1869, p. 3).
PIANO E CANTO. Mme. Sophie Emery continua a leccionar na cidade e nos
arrabaldes. Também ensina o francez, inglez, portuguez e desenho. Dirijão-se á rua
da Assembléia 25 A, sobrado. (Jornal do Comércio, 07/01/1869, p. 3).
LIÇÕES de francez e piano, em collegios e casas particulares, por uma professora
approvada pela inspectoria geral da instrucção publica da corte; na rua da
Assembléia n. 88. (Jornal do Comércio, 10/01/1869, p. 3).
Mme. Chouin, tendo as habilitações necessárias, lecciona o francez, piano e
musica, em casas de família. Recados por escripto á rua do Ouvidor n. 137, ou para
tratar, na rua dos Arcos n. 19. (Jornal do Comércio, 13/01/1869, p. 4).
Lições de piano. Um professor com longa pratica continua a leccionar piano por
casas particulares por muito commodo preço, afiançando facilidade e adiantamento
em pouco tempo; recados por escripto na rua do Ouvidor n. 66, loja de calçado.
(Jornal do Comércio, 14/01/1869, p. 3).
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Entre os anúncios de professores particulares oferecendo seus serviços em
1869, destaca-se, ainda, o de um eclesiástico que também informa sua opção para
lecionar em colégios:
PROFESSOR DE LATIM. O padre mestre A.A. Teixeira, professor habilitado,
offerece-se para leccionar esta disciplina tanto em collegios como particularmente
para o que tem aberto um curso regular; informa-se na rua do Ouvidor n. 129.
(Jornal do Comércio, 07/01/1869, p. 4).

Nos anúncios do Jornal do Comércio de janeiro de 1869, encontra-se, ainda,
o registro da demanda de professores particulares para as Casas. Nesse caso,
observam-se 4 anúncios que solicitam professores particulares para ensinar nas
Casas. No entanto, fica evidenciado que a solicitação desses serviços, ou sua
demanda – como nas décadas anteriores já se observava – era menor do que a
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oferta existente, computada em 31 candidatos ao lugar de professores particulares.
Na solicitação dos serviços de professores particulares, podem ser
observadas algumas características do que era esperado desses sujeitos:
PRECISA-SE de uma senhora francesa, que entenda do trabalho de agulha, para
ensinar meninas; na rua do Rezende n. 34 F. (Jornal do Comércio, 05/01/1869, p.
4).
PRECISA-SE de um professor de francez, de língua franceza; para informações, na
livraria Michael, rua do Gonçalvez Dias n 48. (Jornal do Comércio, 05/01/1869, p.
4).
PRECISA-SE de uma senhora que queira leccionar primeiras letras uma vez por dia
a duas meninas, em casa de um homem sem família, nas immediações da praça da
Constituição; quem quizer deixe carta com as iniciaes S. G. H. para ser procurado.
(Jornal do Comércio, 07/01/1869, p. 4).
PROFESSOR. Precisa-se de um professor para leccionar o inglez a dois meninos;
na rua Municipal n. 4. (Jornal do Comércio, 16/01/1869, p. 3).

Os preceptores, por sua vez, aparecem no Jornal do Comércio, em janeiro
de 1869, em 9 anúncios, permanecendo na quantidade observada, semelhante à
década anterior. Todavia, na oferta e demanda registradas, diferenciando-se dos
professores particulares, a maioria dos anúncios refere-se a solicitações de
preceptores para a educação de crianças e jovens, principalmente, em fazendas no
interior da Província, sendo 5 anúncios de solicitação de preceptores e 4 anúncios
de oferta de candidatos aos empregos, como se demonstra nos exemplos a seguir:
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PROFESSORA.Uma senhora com as habilitações necessárias deseja encontrar uma
fazenda onde possa fazer a educação de algumas meninas; para informações, dirijase á casa dos Srs. E.&H. Leammert, rua do Ouvidor n. 68. (Jornal do Comércio,
01/01/1869, p. 4).
Uma professora viúva, de exemplar conducta, deseja ir para algum collegio ou
fazenda perto da corte, ou para casa de algum brazileiro viúvo de probidade, pouca
família e de algum tratamento, como governante: só exige ser tratada com
distinção, se for para alguma chácara melhor: annuncie quem precisar. (Jornal do
Comércio, 03/01/1869, p. 3).
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Uma senhora brazileira com 36 annos de idade, sabendo bordar de varias
qualidades e a ouro, fazer flores e outros trabalhos de agulha, deseja uma casa
capaz que tenha meninas para ensinar os ditos trabalhos e as primeiras letras, pódese encarregar de dirigir as mesmas meninas e fazer todas as costuras para ellas,
prefere nos arrabaldes da cidade; para tratar, na rua Formosa n. 36. (Jornal do
Comércio, 10/01/1869, p. 3).
PRECISA-SE para uma fazenda de primeira ordem, distante 8 horas da côrte, pela
estrada de ferro, de uma professora de inglez, francez, musica (canto e piano)
litteratura, etc.: exige-se independência de marido, filhos, irmãos, etc., e que dê
abono de sua capacidade moral, não se duvidando fazer partido vantajoso; deixem
carta neste escriptorio a S. (Jornal do Comércio, 13/01/1869, p. 4).
Precisa-se para uma fazenda do município de Parahyba do Sul, de uma senhora
habilitada a ensinar meninas, que saiba piano e canto e todos os trabalhos de agulha
e afiança-se o bom tratamento; trata-se na rua da Quitanda n. 193. (Jornal do
Comércio, 14/01/1869, p. 3).
PRECISA-SE, para uma casa de família de um fazendeiro, na roça, a seis horas de
viagem desta corte; de uma senhora habilitada para tomar conta de três meninas e
dar-lhes a educação de leitura, escripta, etc.; para tratar, na rua de S. Bento n. 38.
(Jornal do Comércio, 14/01/1869, p. 4).
PROFESSORA. Precisa-se de uma senhora que se queira encarregar da educação
de duas meninas e dois meninos de 6 a 10 annos de idade, na província de S. Paulo;
deve estar habilitada a ensinar a ler, escrever e contar, portuguez, francez,
geographia, historia, piano e trabalhos de agulha, e exige-se as melhores
recommendações; deixem carta a A. C. F. em mão do Sr. Barroso, neste escriptorio.
(Jornal do Comércio, 21/01/1869, p. 3).
Professora. Precisa-se de uma professora habilitada para leccionar portuguez,
francez, trabalhos de agulha, piano e musica, para uma fazenda na província do Rio
de Janeiro, meio dia de viagem da corte; quem estiver nestas condições dirija-se á
rua dos Pescadores n. 43, armazém; (Jornal do Comércio, 30/01/1869, p. 3).

Em alguns dos anúncios dessa época, relativos a professores particulares e
preceptores, é possível, também, acompanhar a resposta que se dá dias depois:
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Uma professora com as habilitações necessárias dezeja encontrar uma família de
tratamento na cidade, ou uma fazenda onde possa fazer a educação de meninas,
occupação que a mesma senhora exerce desde muitos annos; para tratar, no collegio
Normal, rua Larga de S. Joaquim n. 182. (Jornal do Comércio, 04/01/1869, p. 3).
Professora. Precisando-se fallar á senhora que annunciou para ser procurada á rua
Larga de S. Joaquim n. 182, pede-se á mesma senhora para indicar, á rua do
Riachuelo n. 63 A, onde póde ser encontrada, ou annuncie por esta folha. (Jornal
do Comércio, 20/01/1869, p. 3).

O anúncio anterior sugere, ainda, que havia professoras, oriundas de
colégios, oferecendo-se para ensinar em casas particulares. Assim como, também,
em outros 5 anúncios observados, as instituições escolares permanecem sendo
procuradas, exclusivamente, por alguns professores. Os colégios, por sua vez,
solicitam professores e outros profissionais, em um número de anúncios superior
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aos até então encontrados, destacando-se a oferta de emprego para um
“disciplinario”:
DISCIPLINARIO. Precisa-se para um collegio desta corte; informe-se na livraria
do Feuchon & Dupont, rua do Gonçalves Dias n. 75. (Jornal do Comércio,
06/01/1869, p. 2).

Dessa forma, constata-se que, desde a década de 60 de Oitocentos, o número
de estabelecimentos particulares de ensino passou a ser bastante significativo. Há
escolas particulares nas principais ruas da cidade do Rio de Janeiro, o que pode
ser verificado, ainda, no relato de Mc-Érin40 (1878, p. 117): “As escolas são muito
numerosas. Quase em todas as ruas, vêem-se Colégios para Meninos ou Colégios
para Meninas”.
Tal fato, observado nos diversos anúncios de colégios colocados no Jornal
do Comércio em janeiro de 1869, juntamente com anúncios de professores
particulares e preceptores, demonstra, entretanto, que continuam coexistindo e
plenamente aceitas, ambas as formas de educação, a educação doméstica,
realizada nas Casas, e a praticada nos colégios.
No jornal Echo Popular, editado de 1869 a 1871, encontra-se, ainda, um
curioso oferecimento, que, apesar de não se tratar da Província do Rio de Janeiro,
indica características da ocupação de mestre das casas, por essa época:
40

‘MAC-ÉRIN, V. Huit mois sur les deux océans (voyage d’études et agrément) par V. Mac-Érin,
membre de la Société de Géographie de Paris. Tours, Cattier, Libraire-Éditeur, 1882.
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Mestre cego. – Diz um jornal do Ceará: ‘Na povoação da Venda; comarca de Iço,
termo de Lavras, há um cego de nome José Vieira dos Santos, que vive de ensinar a
ler, escrever e contar. As creanças são tratadas com brandura, estimão seu original
mestre, e o ensino do cego consegue em pouco tempo admirável approveitamento’.
(p. 2).

No final da década de 70 de Oitocentos, especialmente em janeiro de 1879,
os anúncios do Jornal do Comércio, de maneira geral, aumentam, fazendo com
que o próprio jornal seja ampliado, passando das anteriores quatro páginas a até
oito páginas diárias, normalmente sendo quatro dedicadas aos anunciantes.
Em uma sociedade que demonstra estar vivendo um momento singular em
aspectos relacionados ao crescimento econômico, destacam-se anúncios inéditos,
que aparecem junto àqueles que solicitam e oferecem professores, como, por
exemplo, de produtos de beleza, sabão para toucador, cosméticos, xaropes,
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pílulas, principalmente anunciadas “para substituir injeções”. Anúncios outrora
dirigidos aos caçadores de escravos fugidos são, a partir desse momento,
substituídos por anúncios dirigidos à polícia. Há anúncios, ainda, dirigidos “Aos
Srs. Capitalistas”41 e, pela primeira vez, observa-se o preço estipulado pelo
serviço prestado, em anúncios relacionados à educação: “Curso livre de
mathematica (...) O preço mensal de cada matéria é de 4$, adiantados; na rua dos
Inválidos n. 32”42.
Quanto à educação, observa-se, entretanto, tendo como referência o ano de
1869 da década anterior, apenas uma relativa ampliação na oferta e demanda,
sendo computados, na amostra analisada, referente aos anúncios colocados no mês
de janeiro de 1879, um total de 97 anúncios de colégios particulares43, muitos já
registrados na década passada. Além desses, encontram-se 39 anúncios de
professores particulares e 8 anúncios de preceptores para fazendas no interior da
Província44.

41

Cf. Jornal do Comércio 09/01/1879, p. 4.
Cf. Jornal do Comércio 09/01/1879, p. 4.
43
Em 1875, na cidade do Rio de Janeiro, havia 51 colégios particulares de instrução primária e 61
estabelecimentos particulares com instrução secundária, totalizando 112 estabelecimentos
particulares. Cf. ALMEIDA, José Ricardo Pires de. Instrução pública no Brasil (1500-1889)
História e legislação. 2 ed. rev.- São Paulo: EDUC, 2000, p. 167.
44
Cf. exemplares do Jornal do Comércio constantes do acervo da Biblioteca Nacional da cidade
do Rio de Janeiro – Sessão de periódicos.
42
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O número de anúncios de colégios particulares para meninas também
aumenta parcialmente, sendo observados, entre os 97 estabelecimentos listados,
20 exclusivamente para meninas.
Apesar do relativo aumento de anúncios constatado na educação, pode-se
afirmar que o mesmo foi insignificante, uma vez que se deu no período de dez
anos. Tal fato pode ter como uma das explicações possíveis, a ocorrência, na
década de 70 de Oitocentos, na Corte, especialmente no ano de 1876, de uma
grave epidemia de febre amarela, em conseqüência da qual muitas pessoas
refugiaram-se no interior, fazendo com que colégios fossem fechados e
professores particulares interrompessem suas aulas e lições e, até mesmo, alguns
periódicos deixassem de ser editados.
As fontes demonstram que pelo menos dois periódicos interromperam suas
publicações nesse período: A instrucção pública45 e O sexo feminino46. Este
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último, registrando sua interrupção, em conseqüência do surto da doença que
assolou a cidade do Rio de Janeiro, como pode ser comprovado, no editorial
escrito em 2 de abril de 1876, pela redatora, D. Francisca Senhorinha da M. Diniz:
Aviso as nossas Exmas. assignantes. A redactora desta folha, achando-se doente e
toda a sua família, e ainda mais, aterrada pela epidemia actual, a febre amarella,
retira-se por algum tempo para fóra da corte, e por esse motivo só mensalmente
sahirá a folha, até a sua volta. (p. 1).

Além de interromper a edição de sua folha, D. Francisca Senhorinha da M.
Diniz, provavelmente, tendo em vista que se retirou da Corte, também, deve ter
fechado o colégio Santa Izabel para meninas, situado na rua do Lavradio n. 24, o
qual mantinha junto com as suas filhas.
Assim como a família da redatora do jornal O sexo feminino, muitas outras,
por essa época, deixaram a cidade do Rio de Janeiro, amedrontadas pelo “andaço”
de febre amarela.
Nos anos seguintes, pouco a pouco, a cidade foi se restabelecendo, mas a
educação, justamente pelo caráter de reunir crianças ou de expô-las a professores
itinerantes, talvez, tenha sido um dos setores mais abalados pela endemia,

45

A instrucção pública. Folha quinzenal dirigida por J. C. de Alambary Luz. Editada por
Laemmert & C. no Rio de Janeiro, de 1872 a 1874. Em 1887, volta a ser editado.
46
O sexo feminino. Semanário dedicado aos interesses da mulher. Dirigido por D. Francisca
Senhorinha da Motta Diniz, no Rio de Janeiro, de 1873 a 1876. Volta a ser editado, até 1889.
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conseqüentemente não demonstrando, em 1879, uma ampliação compatível com
outros serviços, no mesmo período.
Nesse contexto, observa-se que, entre os colégios particulares anunciados
em 1879, muitos já existiam desde a década de 60, sendo anunciados também em
1869.
Predominam na Corte os colégios franceses ou dirigidos por franceses e
aqueles com nomes de santos. Entretanto, restam poucas “madames” a dirigi-los,
sendo substituídas pelas “donas”.
Dessa forma, anunciando a abertura das aulas em janeiro de 1879, foram
registrados os seguintes colégios particulares: Escola Newton, Collegio de S.
João, Collegio Fluminense, Externato Carlos Alberto de instrução primária para
meninos, Collegio Santissima Trindade, Collegio Suisso-Brazileiro para meninas,
Collegio Brazileiro-Francez para meninas, Collegio Abílio, Collegio FrancoPUC-Rio - Certificação Digital Nº 0015646-CA

Brazileiro para meninas, Collegio de Nossa Senhora da Luz para meninas,
Collegio de Nossa Senhora da Soledade, Collegio de S. Francisco de Paula,
Collegio Atheneo Fluminense, Externato e internato Aquino, Collegio de Nossa
Senhora das Dores, Collegio de N. S. do Carmo, Collegio de Santanna, Collegio
Alberto Brandão em Vassouras, Collegio de instrução primária na rua da
Misericórdia n. 23, Collegio de meninas fundado em 1837 pela Baroneza de
Geslin, Collegio Odorico Mendes, Collegio de S. A. I. o príncipe de Grão-Pará
em São José do Rio Preto, Collegio Rangel, Collegio Neves, Externato
Hermógenes, Collegio do Rio-Comprido, Collegio S. José para meninas, Collegio
de N. S. da Piedade, Collegio Inglez, Collegio Köpke em Petrópolis, Collegio
Tollstadius, Collegio S. Luiz, Collegio de Madame Gros, Collegio Williams,
Collegio Amor das Letras, Collegio Providencia em Barbacena, Collegio de São
Pedro de Alcântara, Collegio para meninas na rua Uruguay n. 6, Collegio Joana
Ribeiro, Collegio S. Salvador, Collegio Fluminense, Collegio S. José para
meninas, Collegio Santíssima Trindade, Collegio Franco, Collegio Piauense,
Externato Minerva em Valença, Collegio Almeida Martins, Collegio Nossa
Senhora das Mercês, Collegio Azevedo, Collegio Victorio, Collegio S. Manoel,
Collegio para meninas de Mrs. Emília Meida, Collegio do menino Jesus para
meninas, Collegio Andrade, Externato primário para meninas na rua Riachuelo n.
160, Collegio S. João Batista, Collegio Particular dirigido por D. Vírginia
Dudwig, Collegio de Santa Prescillianna, Collegio da Lapa, Collegio Rangel,
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Collegio S. Miguel, Collegio Santa Maria para meninas, Collegio Emulação da
Juventude, Collegio Luiza Teixeira, Collegio de meninas dirigido por Mme.
Josephine Demillecamps, Collegio de Nossa Senhora da Graça, Collegio Silveira,
Lyceu de Botafogo, Instituto de Humanidades, Lyceu de São Christovão, Collegio
Brazileiro, Collegio Felippe Nery, Collegio Pereira Braga, Collegio de Miss
Goverts em Nitherohy, Collegio de Santa Laura, Collegio de Santa Margarida,
Collegio Senhor do Bom Fim para meninas, Collegio Progresso para meninas,
Collegio Santa Thereza de Jesus para meninas, Collegio Monteiro de Barros para
meninas, Collegio N. S. da Conceição, Collegio Santa Cândida, Lyceu Conde
D’Eu em Nova-Friburgo, Externato da Imaculada Conceição, Collegio EspíritoSanto, Externato Livramento, Jardim das crianças, Collegio Menezes Vieira,
Collegio Pujol, Collegio de meninas dirigido por D. Adélia Leonor da Silva
Costa, Collegio para a instrucção de meninas na rua da Saúde n. 33, Collegio S.
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Leopoldo, Collegio Santa Virginia, Collegio Francez, Collegio de S. Carlos em
Rezende, Collegio Paixão em Petrópolis, Estabelecimento de educação para
moças, Collegio das Larangeiras e Collegio Sartorio.
Aparecem, ainda, anúncios de três escolas públicas: o Gynnasio
Friburguense e as Escolas Municipais de S. José e a de S. Sebastião, as duas
últimas informando a reabertura das aulas no dia 10 de janeiro, ambas com o
mesmo director.
Não há mais registros de anúncios de mestres-escolas ou aulas públicas,
encontrando-se, além dos colégios e da educação doméstica, apenas
estabelecimentos como “cursos preparatórios” ou “cursos livres”. Constata-se,
ainda, que algumas das aulas antes oferecidas por mestres-escolas, em 1879,
transformaram-se em colégios particulares dirigidos pelos antigos mestres.
Para

os

majoritariamente

professores

particulares,

registrados

em

39

anúncios,

de oferta, mas também de demanda por esses serviços, se

observam algumas alterações significativas.
A partir da década enfocada, parece haver uma maior preocupação com a
habilitação dos professores que se ofereciam para trabalhar tanto na educação
doméstica como nos colégios particulares, passando a constar dos anúncios
afirmações como “aprovada e legalmente habilitada pelo Conselho Director da
Instrucção Pública” ou “com carta da Instrucção Pública”, o que indica uma maior
valorização da chancela do Estado para selecionar os sujeitos aptos a atuar na
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educação de crianças e jovens, mesmo nas Casas, como nos exemplos
apresentados:
PROFESSORA (...) aprovada pelo conselho de instrucção pública e pela academia
de Bellas-Artes, continua a dar lições de francez e de desenho nos collegios e em
casas particulares e na sua residencia. Rua Bella do Príncipe n. 60. (Jornal do
Comércio, 01/01/1879, p. 6).
PROFESSORA. Uma senhora habilitada, com carta da instrucção publica para
leccionar as matérias seguintes: portuguez e francez, piano, trabalhos de agulha e
bordados, offerece seus préstimos para leccionar em casas particulares ou em
collegios; quem precisar deixe carta fechada com as iniciaes Z. T., á rua da
Quitanda n. 65, loja de chapéos, onde por obsequio se recebe. (Jornal do Comércio,
09/01/1879, p. 4).
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Professora. Uma professora approvada pelo conselho de instrucção publica, tendo
leccionado nos primeiros collegios e casas de família importantes, tendo horas
vagas aceita discípulas: lecciona portuguez, francez, geographia, piano e trabalhos
de agulha, flôres de diversas qualidades. Recados á rua do Conde d’Eu n. 47.
(Jornal do Comércio, 14/01/1879, p. 6 – grifo meu).
LINGUA FRANCEZA. Pessoa habilitada offerece-se a ensinar esta língua, em
collegio ou em casa particular, pratica e theoricamente: Dirija-se ao consulado
francez, defronte do Passeio Publico. (Jornal do Comércio, 04/01/1879, p. 4).
PROFESSORA. Uma senhora habilitada dá lições de primeiras lettras e portuguez
em casas particulares, quem precisar deixe carta na rua de Santo Antonio no A 1,
com as iniciaes E. M. M. (Jornal do Comércio, 30/01/1879, p. 6).

No entanto, a experiência na função, anotada como “prática”, continua
também a ser considerada como indicativo de habilitação para os professores
particulares que se oferecem às Casas:
PROFESSOR. Um com longa pratica de ensino, tendo feito seus estudos em Pariz,
offerece-se para leccionar por casas particulares, portuguez, francez, geographia,
historia, mathematicas e os mais preparatórios. Apresenta as melhores
recommendações de sua capacidade moral e intellectual, carta a R. A.; na rua da
Uruguayana n. 66. (Jornal do Comércio, 03/01/1879, p. 7).
PROFESSOR. O professor P. F. B. da Costa, com larga pratica no magistério,
lecciona por casas particulares, todas as matérias concernentes á instrucção
primaria, por módica retribuição; garantindo o aproveitamento; para tratar, na rua
do Senhor dos Passos n. 127 (...). (Jornal do Comércio, 03/01/1879, p. 6).
INGLEZ E FRANCEZ. Um professor, com longa pratica no ensino das duas
línguas, offerece-se para as leccionar em collegios e casas particulares, ensinando a
fallar. (...) Informações, na Pharmacia Imperial, á rua dos Ourives n. 41. (Jornal do
Comércio, 03/01/1879, p. 6).
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PROFESSORA. Uma com longa prática de ensino offerece-se para leccionar em
collegios e casas particulares, francez, calligraphia, geographia, historia,
mathematicas e mais preparatórios. Apresenta as melhores recommendações de sua
capacidade. RUA DO GONÇALVES DIAS 52. (Jornal do Comércio, 07/01/1879,
p. 3).

Além disso, como nas décadas anteriores, cada vez mais, os mesmos sujeitos
que se oferecem como “habilitados” para ensinar nas “casas particulares”, também
se oferecem para os colégios, demonstrando haver uma representação
relativamente equivalente quanto as duas funções, ou quanto aos dois locais de
atuação dos professores, no que diz respeito às possibilidades de emprego, pois,
na maioria dos anúncios, essas opções são colocadas lado a lado, equiparando-se,
sempre ligadas por “e” e “ou”, ou seja, são oferecidos os préstimos dos
professores para colégios e ou para casas particulares.
Ressalvam-se, talvez, entre esses dois planos de atuação, representações
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diferentes observadas em outras fontes, que indicam haver entre a Casa e os
colégios distinções, tanto quanto ao status emanado de cada função, bem como
quanto ao pagamento pelos serviços.
Desse modo, encontramos professores e ex-diretores de colégios47 que se
oferecem exclusivamente para lecionar nas casas particulares.

Esse fato,

provavelmente, se dava por razões econômicas, profissionais e contextuais, que
podem ser sugeridas a partir da análise dos próprios anúncios, como no exemplo a
seguir:
PROFESSORA. Uma senhora ex-diretora de um collegio, habilitada pelo conselho
de instrucção publica e com pratica de 14 annos de ensino de piano, portuguez e
francez, offerece o seu préstimo para leccionar em casas particulares, com
particularidade aos moradores dos bairros de S. Francisco Xavier, Engenho Novo e
circunvizinhanças, aonde reside. (...). (Jornal do Comércio, 04/01/1879, p. 4).

Nesse contexto, é possível também, pelos anúncios de professores
particulares, perceber o valor cobrado pelos serviços educacionais nas Casas, pois
nas ofertas registradas, em janeiro de 1879, o preço das lições diárias, semanais ou
mensais já é, por vezes, informado ou sugerido:

47

Cf. Jornal do Comércio, 04/01/1879, p. 4.
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EDUCAÇÃO. Uma professora approvada pela instrucção pública e pelo
conservatório de musica, lecciona piano a 2$, piano e canto a 3$, francez e
portuguez 2$ por lição, na côrte, nos arrabaldes conforme se tratar, recados à
praça da Constituição n. 79, ou na rua do Silva Manoel n. 50 chacara. (Jornal do
Comércio, 03/01/1879, p. 6 – grifo meu).
PRIMEIRAS LETRAS. Dão-se lições em casas particulares a 5$ por mez. Recados
por escripto, á rua da Alfândega n. 171, sobrado. (Jornal do Comércio, 04/01/1879,
p. 4 – grifo meu).
PROFESSORA. Uma senhora franceza dá lições de piano, canto e francez, a 20$
mensaes; para informações na rua dos Ourives n. 113, loja. (Jornal do Comércio,
07/01/1879, p. 3 – grifo meu).
LIÇÕES. Uma professora com as habilitações necessárias, lecciona piano a 2$ por
lição, francez e portuguez a 2$ por lição; na corte e nos arrabaldes, conforme se
tratar; recados, á rua do Riachuelo n. 260 A. (Jornal do Comércio, 18/01/1879, p. 4
– grifo meu).
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PROFESSORA de piano e canto. _Offerece-se uma dar lições em casa de família
ou collegios, por preço razoável, para informações, na rua da Alfândega n. 25,
armazém de pianos. (Jornal do Comércio, 04/01/1879, p. 4).

Além dos anúncios já transcritos, são outros exemplos característicos de
professores particulares que oferecem seus serviços em “casas particulares”, bem
como, em alguns casos, em colégios, registrados no final da década de 70:
PROFESSOR DE INGLEZ E FRANCEZ. Lições das duas línguas, ensinando-se a
fallar. Lições em collegios, cursos, ou casas particulares de famílias (...). (Jornal do
Comércio, 01/01/1879, p. 6).
GEOGRAPHIA E HISTORIA. Um professor, destas matérias, que ainda dispõe de
algumas horas, deseja ensina-las em collegios e em casas particulares; carta neste
escriptorio a M. J. B. (Jornal do Comércio, 01/01/1879, p. 6).
PROFESSORA. Uma senhora allemã, que ensina as línguas portugueza, ingleza e
franceza, piano, desenho, aquarella, flôres, (...) e de trabalhos de agulha, ainda
dispondo de algumas horas, deseja leccionar nesta corte ou nos arrabaldes, póde dar
as melhores informações; carta fechada em casa do Sr. Laemmert, á rua do
Ouvidor, com as iniciaes N. C. A. (Jornal do Comércio, 03/01/1879, p. 6).
Uma senhora professora de piano, que dispõe de algumas horas, deseja achar
algumas discípulas em casas particulares; dirijão-se á rua do Evaristo da Veiga n.
65. (Jornal do Comércio, 04/01/1879, p. 4).
UM PROFESSOR de grammatica portugueza, geographia, arithmetica e do curso
primário, dá lições em casas particulares; quem precisar deixe carta no escriptorio
desta folha a C. V. C. (Jornal do Comércio, 28/01/1879, p. 4).
INGLEZ, ALLEMÃO E FRANCEZ. Lições em casas particulares e collegios (...).
Recados por escripto á relojoaria (...), com as iniciaes F. A. F. (Jornal do
Comércio, 29/01/1879, p. 4).
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PROFESSOR DE FRANCEZ E INGLEZ. Lições em casa, em collegios ou família
(...) 47, rua S. José, de 1 ás 6 horas da tarde. (Jornal do Comércio, 30/01/1879, p.
6).

Registra-se, ainda, nos mesmos exemplares do Jornal do Comércio, em
janeiro de 1879, a demanda pelos serviços de professores particulares, porém,
bem mais reduzida que a oferta, como já constatado nas décadas anteriores,
conforme o exemplo a seguir:
PROFESSORA. Precisa-se de uma em casa particular para leccionar instrucção
primaria, musica e piano; para informações, na rua de S. Pedro n. 10. (Jornal do
Comércio, 16/01/1879, p. 4).

Quanto aos preceptores, anotados em 8 anúncios – quantidade semelhante a
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encontrada nas décadas anteriores –, permanece majoritária a demanda por tais
serviços, tanto para atuarem na Corte ou nos “arrabaldes”, bem como no interior
da Província, em fazendas ou em Casas, conforme o explicitado na amostra:
PROFESSORA. Precisa-se de uma professora para fora da corte, que ensine bem o
portuguez e musica; quem estiver nas condições, dirija-se a rua dos Benedictinos n.
27. (Jornal do Comércio, 02/01/1879, p. 5).
PROFESSORA. Precisa-se de uma, para leccionar a oito meninas em uma fazenda
na província do Rio, e distante quatro léguas de uma das estações da estrada de
ferro D. Pedro II: o ensino comprehenderá: portuguez, francez, arithmetica e muito
principalmente piano, e o honorário não deverá exceder de 1:500$ annualmente.
Trata-se na rua do Bragança n. 20, sobrado, das 10 horas da manhã ás 5 da tarde.
(Jornal do Comércio, 14/01/1879, p. 6 – grifo meu).
PROFESSORA. Precisa-se de uma senhora de meia idade e de conducta afiançada,
para leccionar portuguez e contabilidade a meninos em casa de família, fora da
corte; quem estiver no caso dirija-se á rua Primeiro de Março n. 89. armazém.
(Jornal do Comércio, 14/01/1879, p. 6).
PROFESSORA. Precisa-se de uma professora que esteja disposta a ir para fora da
corte, fazendo um contrato por longo tempo: exige-se que a professora conheça
bem a língua portuguesa; trata-se na rua do Hospício n. 49, ao meio-dia. (Jornal do
Comércio, 29/01/1879, p. 4).
PROFESSORA. Precisa-se de uma, para uma fazenda distante poucas horas da
côrte, para leccionar instrucção primaria, francez, geographia, piano e trabalhos de
agulha; para tratar na rua dos Benedictinos n. 28. (Jornal do Comércio, 29/01/1879,
p. 4).
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PROFESSORA. Precisa-se de uma, para uma fazenda em serra acima, para
leccionar instrucção primaria, francez, geographia, piano e trabalhos de agulha:
para tratar na rua Primeiro de Março n. 47, 1O. andar. (Jornal do Comércio,
29/01/1879, p. 4).

Ainda há anúncios de oferta de professoras que oferecem seus serviços para
empregar-se, em Casas ou fazendas, atuando como preceptoras, conforme os
exemplos:
Professora. Uma habilitada pela instrucção publica, offerece-se para leccionar em
alguma fazenda, collegio, ou casas particulares, o portuguez, francez, geographia,
arithmetica, musica e alguns trabalhos de agulhas. A quem convier, deixe carta
coma inicial H., em casa do Sr. Madruga, rua do Ouvidor n. 141. (Jornal do
Comércio, 04/01/1879, p. 4).
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UMA professora, suissa, sabendo leccionar o francez, allemão, princípios de piano
e trabalhos de agulha, deseja empregar-se; para informações, dirija-se a rua da
Quitanda n. 6, 2O. andar. (Jornal do Comércio, 12/01/1879, p. 7).

Durante a década de 70, outros jornais da Corte, além do Jornal do
Comércio, registravam, também, a oferta de professores particulares, como os
exemplos a seguir:
Professora de piano. Uma senhora habilitada, lecciona em casas particulares á
3$000 mensaes, sendo 2 lições por semana; para informações 243 RUA S.
PEDRO loja. (Echo das Damas, 26/05/1879, n. 3, annuncios – grifo meu).
FLORIMUNDO TORRES GALINDO. Lecciona instrucção primaria e secundaria,
em collegios e casas de família.- Informa-se á rua do Lavradio n. 101. (O sexo
feminino, 02/04/1876, p. 4).
Magistério. Língua ingleza. – O professor J. L. N. V. da Gama, approvado pelo
conselho superior da instrucção publica, continua a leccionar a língua ingleza em
collegios e casas particulares das 7 horas da manhã até o meio-dia, e em sua
residencia, á rua de S. José n. 94, das 6 da tarde ás 8, ás segundas, quartas e sextasfeiras. A longa pratica que este professor tem da língua ingleza, seus longos estudos
sobre esta matéria, o constituem um hábil professor digno de toda a concorrência da
mocidade estudiosa que outro professor não tiver tão excellente como este. A
língua ingleza é de summa utilidade para todo o commercio e para as classes
litterarias. (Jornal D. Pedro II, 31/05/1873, n. 70, p. 1).

Além disso, alguns anúncios eram colocados em francês, como o que segue:
PROFESSEUR. Um professeur désire trouver quelques leçons à Larangeiras ou à
Botafogo. Matiéres: Allemand, Français, Anglais, Latin, Dessin, Géographie,
Histoire et Arithmétique. Informations: Rua d’Ajuda, chácara da Floresta 61,
Imperial Instituto Artístico. (Diário da Tarde, 20/07/1878, n. 1, p. 4).
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Uma década mais tarde, em 1889, o Jornal do Comércio apresenta
modificações explícitas, sugerindo que algumas transformações ocorreriam em
breve no contexto político da época.
Com a abolição da escravatura, já não há mais em janeiro de 1889, anúncios
de venda, aluguel ou fuga de escravos e estes são substituídos por inúmeros
pedidos de criados e criadas como cozinheiros, lavadeiras, copeiros, carregadores,
jardineiros, costureiras, lavadores de pratos, carpinteiros, padeiros, engomadeiras,
carregadores, chacareiros, entregadores, serventes de comércio, arrumadeiras,
carpinheiras, vendedores, dando-se preferência, principalmente, a estrangeiros.
Também aparecem muitos anúncios de pedidos de notícias de “pretos”, onde é
descrita a fazenda de seu nascimento, seu parentesco e para onde teriam sido
vendidos pela última vez, solicitando-se a quem “puder dar informações” dos
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mesmos, fazê-lo48; provavelmente, tratando-se de negros agora livres, buscando
por familiares vendidos durante o período escravocrata. Junto a esses anúncios e
a muitos outros do gênero estão colocados os anúncios de professores.
Quanto à educação, o número de colégios particulares anunciados
permanece semelhante ao da década anterior – 98 colégios particulares
anunciados49 –observando-se que a maioria dos estabelecimentos registrados em
1879 continua a funcionar em 1889, criando-se poucas instituições novas e
desaparecendo os registros de algumas outras50.
Entretanto, o número de anúncios de professores particulares e,
especialmente, o de preceptores aumenta significativamente, em uma proporção
bem maior do que nas décadas anteriores, indicando que, no limiar do Império no
Brasil, estas práticas não só continuavam a ser bastante aceitas e utilizadas na
educação de crianças e jovens, como multiplicam a sua abrangência em
atendimentos. Seja pela valorização cada vez maior da educação como estratégia
para se atingir a civilidade desejada, confrontada com a precariedade das
condições e vagas nos colégios existentes, seja pelo aumento populacional, ou,
48

Cf. Jornal do Comércio 01/01/1889, p. 7.
Cf. Jornal do Comércio, mês de janeiro de 1889.
50
Havia na cidade do Rio de Janeiro em 1889, 67 colégios particulares e 46 “pequenas escolas
primárias em casas particulares”, totalizando 113 colégios particulares, que reunidos a outros
diversos estabelecimentos de ensino, computavam 270 instituições de educação pública e privada
no município. Cf. ALMEIDA, José Ricardo Pires de. Instrução pública no Brasil (1500-1889)
História e legislação. 2 ed. rev.- São Paulo: EDUC, 2000, p. 283.
49
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ainda, pela representação de muitos pais que consideravam a Casa o lugar mais
apropriado à educação dos filhos, o fato é que a educação doméstica parece ter
atingido, no final dos anos 80 de Oitocentos, o ápice de sua ascendência, tanto em
número de atendimentos como na quantidade de agentes que se propunham a
oferecê-la.
Dessa forma, registram-se 52 anúncios relativos à educação doméstica,
sendo 31 anúncios de professores particulares oferecendo seus serviços tanto nas
Casas como, algumas vezes, em colégios e 21 anúncios de oferta e demanda de
preceptores.
Entre os anúncios de oferta de professores particulares, destacam-se alguns
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exemplos que enfatizam as características do anunciante:
PROFESSOR DE PREPARATÓRIOS. Um moço titulado de conducta afiançada,
com longa pratica do magistério, offerece-se para leccionar aqui na côrte em algum
collegio ou em casas de famílias as seguintes matérias: latim, francez, portuguez,
arithmetica, geometria e álgebra. Para informações a muito importante loja de
fazendas dos Srs. Gomes & C., no Largo de S. Francisco de Paula n. 8. (Jornal do
Comércio, 03/01/1889, p. 6).
PROFESSORA – Uma moça filha de família, lecciona piano em sua casa e fôra,
tanto na corte como em arrabaldes; na rua do Senador Pompéo n. 91. (Jornal do
Comércio, 04/01/1889, p. 4).
UMA senhora educada, de vida honesta, deseja uma casa de família para leccionar
por semana portuguez, francez e piano; na rua da Floresta n. 53, Catamby. (Jornal
do Comércio, 05/01/1889, p. 7).
UM professor diplomado e de idade, com longa pratica de magistério, propõe-se
leccionar em casas particulares: francez, inglez, geographia, historia, desenho e
musica (piano ou rabeca); trata-se na rua do Hospício n. 81, sobrado, de meio-dia
ás 3 horas. (Jornal do Comércio, 05/01/1889, p. 8).
PROFESSOR. com muita pratica, tendo bons attestados, lecciona em aulas
particulares ou em collegios, allemão, francez, inglez, mathematicas e physica;
carta em casa dos Srs. Laemmert & C. (Jornal do Comércio, 07/01/1889, p. 3).
PROFESSORA – Uma professora com grande pratica do magistério, provida das
mais satisfatórias referencias, dispondo de algumas horas, deseja emprega-las no
ensino, em casa de família, de portuguez, francez, piano e desenho: a quem convier
queira dirigir carta no correio, caixa n. 735, para ser procurada. (Jornal do
Comércio, 07/01/1889, p. 4).
Professora – Uma senhora casada, com todos os diplomas, lecciona por preço
razoável portuguez, francez, piano, e canto: recados na rua dos Ourives n. 79, loja.
(Jornal do Comércio, 08/01/1889, p. 5).
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UMA moça filha de família, achando-se habilitada, deseja encontrar um lugar de
adjunta externa em um collegio de meninas, ou uma casa de família para leccionar
instrucção primaria, francez, trabalhos de agulha e piano; quem pretender, queira
dirigir carta ao escriptorio desta folha com as iniciaes P. R. (Jornal do Comércio,
13/01/1889, p. 7).
LIÇÕES DE PIANO. Uma moça de família distincta propõe-se a leccionar em
collegios ou casas particulares, para informações e cartas, na praia de Botafogo n.
88. (Jornal do Comércio, 15/01/1889, p. 7).
PROFESSOR. Offerece-se um, idoso, com bastante pratica de magistério, para
leccionar primeiras letras, arithmetica, geographia, portuguez e francez; informa-se
na rua da Alfândega n. 195, sobrado. (Jornal do Comércio, 28/01/1889, p. 4).

A “habilitação” dos candidatos, ao lugar de professor particular nas Casas,
permanece sendo informada como um critério à contratação desses serviços.
Além disso, nos anúncios colocados em janeiro de 1889, aparecem os “diplomas”
e os “exames” como um diferencial dos candidatos, tanto para educação
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doméstica, como para os colégios:
PROFESSORA. Uma senhora. Com todos os diplomas, lecciona, por preço
razoável, portuguez, francez, piano, canto e composição; recados á rua dos Ourives
n. 79, loja. (Jornal do Comércio, 03/01/1889, p. 7).
UM moço habilitado ao ensino do latim, francez, piano e canto, offerece-se a
lecionar por preços (...), em collegios ou casas particulares, recados a X. Y., caixa
do correio 647. (Jornal do Comércio, 04/01/1889, p. 7).
PROFESSORA habilitada, lecciona em casas particulares as seguintes matérias:
portuguez, arithmetica, geographia, francez, piano, desenho, pintura e bordados de
toda a especie; recados na rua da Alfândega n. 89. (Jornal do Comércio,
07/01/1889, p. 3).
PROFESSORA. Uma senhora diplomada de conducta afiançada, com longa pratica
do magistério, offerece-se para leccionar em collegios ou casas de família,
portuguez, francez, arithmetica, geographia, trabalhos de agulha, bordados a ouro e
prata, matiz e a recortar estofos; para a garantia a informações por favor na rua
Primeiro de Março n. 65, drogaria. (Jornal do Comércio, 10/01/1889, p. 4).
UMA professora com seus exames lecciona portuguez, francez, piano, desenho e
trabalhos de agulha, em casas particulares ou collegios; carta á rua da Imperatriz n.
21. sobrado. (Jornal do Comércio, 10/01/1889, p. 5).
PROFESSORA. Uma completamente habilitada, offerece-se para leccionar piano,
portuguez, francez e trabalhos de agulha; informa-se na travessa de S. Francisco de
Paula n. 22 A. (Jornal do Comércio, 12/01/1889, p. 5).
PROFESSORA com diploma, offerece-se para leccionar: portuguez, francez,
bordar a matiz a ouro, escama de peixe, bordar a (...) em vidro e flores de cêra e de
velludo. Também se encarrega de fazer toda a qualidade de bordado; na rua do
Hospício n. 235, para tratar das 7 ás 10 horas da manhã. (Jornal do Comércio,
13/01/1889, p. 7).
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PROFESSORA. Uma senhora approvada pela instrucção publica, com longa
pratica de magistério, lecciona portuguez, francez, arithmetica, geographia, historia,
piano, desenho e trabalhos de agulha, carta a M. J.; na rua Uruguayana n. 68.
(Jornal do Comércio, 15/01/1889, p. 8).
PROFESSOR. Um moço habilitado pela instrucção publica da corte lecciona na sua
residencia ou nas dos alunnos, das 0 ½ horas da tarde ás 9 da noite, o curso
completo de instrucção primaria, portuguez para exame de preparatórios e francez
elementar; para informações na rua da Misericórdia n. 68, sobrado. (Jornal do
Comércio, 20/01/1889, p. 7).
PROFESSOR de desenho, habilitado, lecciona a 5$ por mês, recebendo chamados á
rua do Ouvidor n. 133, livraria. por especial favor. (Jornal do Comércio,
30/01/1889, p. 5).

Apesar dos diversos anúncios de sujeitos “habilitados” a ensinar a crianças e
jovens, a experiência nessa função continua a ser uma característica informada
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nos anúncios de professores particulares para as Casas, provavelmente pela sua
valorização na escolha dos mestres:
PROFESSORA. Uma professora com longa pratica ensina portuguez, francez,
theorica e praticamente, inglez, piano e canto, na corte ou nos arrabaldes; para
informações na rua do Ouvidor n. 123. (Jornal do Comércio, 09/01/1889, p. 5).
UMA professora, com bastante pratica, lecciona piano, línguas, trabalhos de
agulha, flôres, etc.; recados na rua Sete de Setembro n. 68, casa de pianos do Sr.
Paranhos. (Jornal do Comércio, 26/01/1889, p. 5).

Ainda oferecem-se para ensinar, nas Casas, mulheres estrangeiras, cuja
nacionalidade é informada em anúncios suscintos, demonstrando ser esse, talvez,
o principal critério para sua escolha pelos pais de família:
UMA senhora francesa lecciona francez, piano e canto; cartas na rua dos Inválidos
n. 38, chalet n. 7. (Jornal do Comércio, 07/01/1889, p. 4).
PIANO E CANTO. Uma senhora americana lecciona piano, canto e Inglez em casa
de família; informa-se na rua da Uruguayana n. 33 livraria. (Jornal do Comércio,
11/01/1889, p. 7).

A demanda pelos serviços de professores particulares, permanecendo em
quantidade bastante inferior à oferta, também é constatada em anúncios como o
que segue:
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PARA leccionar um pequeno de 11 a 12 annos, precisa-se contratar um professor:
na rua de S. Pedro n. 42. (Jornal do Comércio, 05/01/1889, p. 8).

Entre as categorias estudadas de educação nas Casas, a dos preceptores
parece ter sido, no final de Oitocentos, a que apresentou o aumento mais
significativo, tanto em procura de vagas para residir e ensinar nas casas dos
discípulos, como no oferecimento de empregos deste tipo, registrando-se, em
janeiro de 1889, no Jornal do Comércio, 21 anúncios desta categoria.
Entre os anúncios referidos, destacam-se alguns colocados por mulheres
estrangeiras que, ao chegar no Brasil, buscavam uma colocação como preceptoras,
ou que, insatisfeitas com o lugar no qual estavam exercendo a preceptoria,
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pretendiam outro emprego:
PROFESSORA. Uma senhora allemã com alguns annos de pratica no Brasil, deseja
encontrar uma família distincta da côrte ou do interior, para ensinar allemão,
francez, inglez, arithmetica, historia, geographia, desenho, pintura, piano e
trabalhos de agulha. Cartas recebem por especial favor Buschmann & Guimarães,
rua dos Ourives. (Jornal do Comércio, 01/01/1889, p. 5).
PROFESSORA. Uma recém-chegada nesta corte, offerece-se para leccionar
portuguez, francez, inglez, allemão, italiano e musica, assim como outras matérias
escolares. Excellentes recommendações; informações no consulado sueco, rua
Theophilo Ottoni n. 51. (Jornal do Comércio, 01/01/1889, p. 7).
UMA senhora chegada há pouco da Europa, deseja encontrar uma casa de família,
para leccionar portuguez, inglez e allemão: quem precisar de seus préstimos, carta a
M. B. C., no escriptorio desta folha. (Jornal do Comércio, 03/01/1889, p. 8).
PROFESSORA. Uma senhora estrangeira, com muita pratica e as melhores
referencias, offerece-se para uma família distincta, ensinando perfeitamente o
francez, allemão, italiano, piano, as matérias de instrucção superior e os princípios
de portuguez; carta a H. A. e informações, na rua do Ouvidor n. 97, 1O. andar.
(Jornal do Comércio, 04/01/1889, p. 7).
PROFESSORA – Uma senhora allemã, com optimos attestados e habilitações para
ensinar portuguez, allemão, francez, inglez, princípios de piano e tudo relativo ao
ensino primário, deseja colocar-se na corte ou fóra della; para informações na
Agência Cosmopolita, rua da Assembléia n. 63, sobrado. (Jornal do Comércio,
13/01/1889, p. 7).
PROFESSORA. Distincta e estrangeira ensina portuguez, francez, italiano,
allemão, inglez, litteratura, historia universal, musica, desenho e todas as matérias
preparatórias; informações, consulado allemão, rua da Alfândega n. 58. (Jornal do
Comércio, 15/01/1889, p. 7).
PROFESSORA. Uma boa professora estrangeira, com excellentes referencias,
deseja achar uma casa de família para se incumbir da educação de meninas,
ensinando-lhes as matérias seguintes: piano, francez, geographia, historia, etc.
dirija-se á rua da Alfândega n. 113. (Jornal do Comércio, 28/01/1889, p. 4).
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Constata-se, ainda, na categoria de preceptores, mulheres brasileiras que
ofereciam seus serviços para ensinar nas casas e fazendas e que, supostamente por
alguma razão, provavelmente econômica, buscavam um lugar para residir, como
demonstram os exemplos a seguir:
PROFESSORA. Uma senhora brasileira de boa família propõe-se como interna
para ensinar portuguez, francez, geographia, arithmetica, historia, trabalhos e piano;
tem pratica, paciência, e attesta suas habilitações; carta á rua do Ouvidor n. 98.
(Jornal do Comércio, 08/01/1889, p. 4).
PROFESSORA. Propõe-se uma como interna sem nenhum ordenado ensina
portuguez, francez, geographia, arithmetica, piano, e trabalhos, da duas horas de
lições diárias a duas ou três meninas, mas com a condição de poder ensinar fora;
carta a D. no escriptorio desta folha. (Jornal do Comércio, 08/01/1889, p. 4).
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UMA senhora de família distincta, desejando ir para uma fazenda leccionar francez,
portuguez, arithmetica e religião a uma ou duas crianças, por módico preço, pede a
quem precisar o favor de dirigir-se á praça de D. Pedro II n. 13, armazém. (Jornal
do Comércio, 08/01/1889, p. 5).
PROFESSORA. Uma bem habilitada e com bastante pratica, que ensina francez,
portuguez, arithmehica, geographia, historia, desenho, pintura, musica e trabalhos
de agulha, propõe-se a uma família desta côrte para ser interna. Queira deixar carta
a I.O. Roche & C. na rua do Ouvidor n. 87, no Basildor do bordar. (Jornal do
Comércio, 03/01/1889, p. 6).
PROFESSORA. Diplomada, ensinando perfeitamente inglez, francez, allemão,
portuguez, musica, desenho e todas as matérias da instrucção superior, deseja achar
uma casa de família distincta para residir; informações na rua dos Ourives n. 68,
Mme. Fonseca. (Jornal do Comércio, 15/01/1889, p. 7).
PROFESSORA. Uma senhora, filha de uma das primeiras famílias da corte,
perfeitamente habilitada a leccionar inglez, francez, portuguez, arithmetica,
geographia, historia, princípios de piano e trabalhos de agulha, offerece seus
préstimos aos Srs. pais de família, podendo dar de si as melhores referencias;
informa-se na travessa de S. Francisco de Paula n. 22 A. (Jornal do Comércio,
15/01/1889, p. 7).

Pelos anúncios do Jornal do Comércio, também é possível acompanhar, em
1889, algumas famílias estrangeiras e brasileiras, que se ofereciam para trabalhar
nas Casas, sendo que um dos familiares se encarregaria da educação das crianças
e jovens, como preceptores:
AOS SRS. FAZENDEIROS. Uma família estrangeira, tendo dous filhos, e podendo
dar as melhores referencias, deseja empregar-se em uma fazenda, o marido como
administrador e guarda-livros e a mulher para ensinar portuguez e mais matérias
escolares, francez, inglez, allemão, italiano, piano e canto. Para informações,
dirigir-se ao consulado Sueco, rua do Theophilo Ottoni n. 51 (...). (Jornal do
Comércio, 06/01/1889, p. 5).
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UMA senhora viuva, com uma filha instruída, desejão empregar-se em uma casa de
família decente: a viuva para governo da casa e a filha para leccionar; para
informações na rua do Gonçalvez Dias n. 18 A. (Jornal do Comércio, 08/01/1889,
p. 5).

A demanda por preceptores também pode ser observada nos anúncios do
Jornal do Comércio de janeiro de 1889, nos quais são solicitados esses serviços,
descrevendo-se as características desejadas para aqueles que iriam desempenhar
tal função:
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PROFESSORA PARA FAZENDA. Pretende-se uma senhora de adiantada idade
para ir educar em uma fazenda algumas crianças. Quer-se uma senhora séria, muito
paciente e habilitada. O lugar da residencia é saudável, por ser elevado e próximo á
estação da estrada de ferro D. Pedro II; trata-se na rua do Gonçalvez Dias n. 67,
armazém, das 12 ás 4 horas. (Jornal do Comércio, 04/01/1889, p. 7).
PROFESSOR. Precisa-se para leccionar primeiras letras em uma fazenda próxima á
estrada de ferro D. Pedro II, de um professor que seja pessoa recommendavel pela
sua educação, que apresente boas referencias e que seja solteiro preferindo-se de
meia idade; quem estiver nas condições queira deixar carta no escriptorio desta
folha com as iniciaes J. F.C., indicando sua morada e dando indicações que
habilitem a contrata-lo. (Jornal do Comércio, 09/01/1889, p. 5).
PROFESSORA. Precisa-se de uma para leccionar quatro meninas, no município de
Cantagallo, sabendo bem o francez; trata-se na rua Primeiro de Março n. 79.
(Jornal do Comércio, 20/01/1889, p. 7).

Na década de 80, como também em décadas anteriores, muitos outros
jornais, além do Jornal do Comércio, traziam anúncios relativos à educação
doméstica, como o exemplo a seguir:
PROFESSOR. O Professor Azevedo Coimbra, habilitado pelo Conselho Superior
da instrucção publica, lecciona todas as matérias de instrucção primaria, arithmetica
theorica e com applicações, historia e geographia, em externato ou em casas
particulares, a meninos, meninas, senhoras e adultos e prepara em Portuguez e
arithmetica para exames; carta á typographia da rua de S. Pedro, 109. (O Correio
Familiar, 02/05/1886, n. 10, p. 4). 51

Entre os periódicos pesquisados com anúncios relativos à educação
doméstica, ressalta-se o jornal A instrucção publica, em exemplares publicados no
ano de 1887. No caso do jornal citado, chamam a atenção tais anúncios, pelo fato
51

O senhor Azevedo Coimbra, que no anúncio se oferece para dar aulas em casas particulares,
havia sido em 1873, ele mesmo, proprietário de um jornal, o D. Pedro II, que circulou de 1870 a
1874, na Corte.
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de ser esse semanário dedicado aos professores da instrução pública e órgão
divulgador das notícias dessas escolas, além de licenças para lecionar e
publicações oficiais, sendo, entre os periódicos existentes do gênero, um dos mais
exaltados defensores da educação como uma incumbência do Estado. Entretanto,
é anunciada, através desse periódico, tanto a oferta de professores particulares
para as Casas, como a demanda de educação doméstica:
PROFESSORES PROCURADOS. Uma família da corte precisa de um bom
professor para ensinar primeiras lettras a duas meninas de 7 e 9 annos; quem estiver
nas condições dirija-se á rua dos Inválidos n. 71 a W. X. (A instrucção publica,
27/08/1887, n. 3, p. 8).
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PROFESSORES DISPONÍVEIS. O professor de mathematicas, allemão e
geographia Adolpho Schiebel, rua do Cassiano n. 10, dispõe ainda de algumas
horas por semana para o ensino em casas particulares. (A instrucção publica,
27/08/1887, n. 3, p. 8).
Desenho – O professor Benno Treidler, 28 r. S. Christina, (Morro de Santa
Thereza), pintor artístico, formado pela academia de Munich, offerece-se para dar
lições de desenho e pintura, e encarrega-se de qualquer trabalho de sua arte. (A
instrucção publica, 27/08/1887, n. 3, p. 8).
Uma professora estrangeira, que educou por espaço de quatro annos as filhas de
uma família distincta, que se retirou para a Europa, deseja ser empregada como
governante em uma casa de família de tratamento nesta corte ou no interior. Para
mais informações, rua do Ouvidor, 66. (A instrucção publica, 27/08/1887, n. 3, p.
8).
Uma família, que deve partir para a Europa, deseja ser acompanhada por um moço
intelligente, que saiba ensinar primeiras letras a duas crianças. Cartas sob A. B. na
redacção desta folha. (A instrucção publica, 09/09/1887, n. 4, p. 16).
E. Ule, professor de alemão e de outras matérias e empregado n’um collegio,
propõe-se a leccionar em collegios e casas particulares, rua da Princeza Imperial,
33. (A instrucção publica, 09/09/1887, n. 4, p. 16)
Professor – Um professor suisso, com boas referências, e que ensina as línguas
franceza, allemã, ingleza e italiana, bem como a contabilidade commercial e
mathematicas elementares, deseja encontrar mais alguns alumnos ou collegio para
leccionar; informa-se na livraria Garnier. (A instrucção publica, 16/09/1887, n. 5,
p. 24).
Bráulio Cordeiro, professor publico jubilado, dá lições de portuguez, francez, latim,
geographia, doutrina christã, historia sagrada, mathematicas elementares e
tachygraphia em collegios e casas particulares, rua do Ouvidor n. 66, e rua dos
Inválidos ns. 71 e 74, Teleph.371 e travessa do Bráulio Cordeiro n. 5, Riachuelo. (A
instrucção publica, 16/09/1887, n. 5, p. 24).
Professora allemã muito bem recommendada, tendo bons conhecimentos de
línguas, deseja empregar-se em uma casa de família ou em um Instituto. – Dirigirse á R. Dann, 66, rua do Ouvidor (loja). (A instrucção publica, 16/09/1887, n. 5, p.
24).
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PROFESSORES DISPONIVEIS. Barão de Francken, professor de gymnastica e
esgrima, approvado na Real Escola da G. e E. em Berlim offerece os seus serviços
aos collegios e casas particulares. Dá lições a meninos e meninas. Recados no
collegio S. Pedro d’Alcantara e Beurem, e em casa dos Srs. Buschmann &
Guimarães, rua dos Ourives n. 52. (A instrucção publica, 30/09/1887, n. 6, p. 64)
Professor particular lecciona: allemão, francez, portuguez, arithmetica, geographia,
desenho, e como ex-tenente do exercito allemão tambem ensina gymnastica,
esgrima e exercícios militares. Recados; Hermann Schlobach & Costa, rua dos
Ourives n. 33. (A instrucção publica, 30/09/1887, n. 6, p. 64).

Também, no final da década de 80, os anúncios de professores particulares
ou de preceptores já são colocados, em alguns jornais, em seções destinadas a
anúncios de profissionais como médicos, cirurgiões dentistas, advogados,
“photographo”, pianistas, organistas, etc., como é o caso do anúncio registrado em
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1889, no jornal O quinze de novembro52:
Professora de Piano. – Amélia A. Diniz lecciona piano e musica a senhoras e
meninas, na corte e arrabaldes. Ensino perfeito, progresso e modicidade nos preços.
Rua do Lavradio n. 24, collegio. [Preço 10$000 mensaes]. (O quinze de novembro,
15/12/1889, p. 4).

Além das práticas de educação anotadas, ou seja, na Casa e na Escola, são
registradas, em 1889, muitas outras modalidades intermediárias, das quais, no
entanto, se utilizava uma minoria, já que a educação doméstica, os colégios
particulares e as escolas públicas eram as formas mais aceitas de se educarem
meninos e meninas em Oitocentos. Entre as formas intermediárias, destaca-se o
anúncio do Jornal do Comércio, no dia 3 de janeiro de 1889:
UMA senhora completamente habilitada aceita uma menina até 10 annos de idade,
ensinando o curso primário e trabalhos de agulha, dando casa, comida e roupa
lavada e engomada, por módico preço: na rua do Riachuelo n. 210. (p. 8).

É importante lembrar que, ao longo de todo o século XIX, a educação
doméstica, na perspectiva de educação formalizada, era destinada às elites e que
essas elites é que dela faziam uso. Constituía-se num diferencial de lugar social ter
um preceptor, um professor particular ou até algum membro da família que
ministrasse aulas domésticas. Eram práticas características das elites e a literatura
52

O jornal O quinze de novembro começa a ser publicado com esse nome, em dezembro de 1889,
em comemoração à proclamação da República do Brasil, pela redatora Francisca Senhorinha da
Motta Diniz.
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clássica do Brasil de Oitocentos também está marcada por afirmações referentes a
personagens de camadas médias urbanas, que teriam tido educação nas formas
anteriormente descritas, o que faria do personagem alguém com “possibilidades
de ascensão social”.
Nessa educação contextualizada de forma estamental, como não poderia
deixar de ser, encontram-se exceções, principalmente nos relatos literários que
demonstram a singularidade desses fatos e comprovam o reconhecimento da
educação doméstica como uma prática comumente realizada nas elites, bem como
nas camadas que aspiravam por distinguir-se socialmente. Um exemplo típico é o
apresentado no romance A escrava Isaura, escrito em 1875, por Bernardo
Guimarães, onde a menina escrava tem a estima da senhora que lhe provê uma
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educação semelhante à das meninas da elite:
A medida que a menina foi crescendo e entrando em idade de aprender, foi-lhe ela
mesma ensinando a ler e escrever, a coser e a rezar. Mais tarde procurou-lhe
mestres de música, de dança, de italiano, de francês, de desenho, comprou-lhe
livros e empenhou-se enfim em dar à menina a mais esmerada e fina educação,
como o faria para com uma filha querida. (p. 21).

No ano seguinte à publicação do romance de Bernardo Guimarães, 1876,
Thomaz Lino D’Assumpção53 constatava a prática da educação doméstica,
principalmente para as mulheres: “Nas famílias abastadas há sempre professores
estrangeiros para completar a instrução das meninas; instrução geralmente
limitada às línguas e à música”.
A esse respeito, o relatório do diretor da instrução pública do Rio de
Janeiro, nos anos de 1876 e 1877, transcrito em parte na A Escola – Revista de
educação e ensino, com relação ao quadro estatístico das matrículas em escolas
particulares na Província do Rio de Janeiro, afirma:
O quadro anterior (o dos estabelecimentos particulares) tem por si documentos mais
ou menos officiaes vistos por mim; manifesta a matricula total de 3.093 alumnos.
Posso entretanto assegurar por informações dignas de fé, que é muito maior o
numero de creanças, e não exagero elevando-o pelo menos a mais 500, que
aprendem em escolas, em fazendas, em casas particulares. (1877, p. 130 – grifo
meu).

53

‘ASSUMPÇÃO, Thomaz Lino d’. Narrativas do Brazil (1876-1880). Rio de Janeiro, Livraria
Contemporânea de Faro & Lino, 1881.
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Adiante, o senhor José Francisco da Rocha colaborador, da mesma revista,
analisando a situação do “atraso da instrução pública” no país, tece algumas
comparações relativas aos índices populacionais dos países para demonstrar as
causas deste fato:
No Brasil, ao contrario da França, Allemanha, Estados-Unidos, etc., a população é
pequena, e se acha dispersa pelo seu imenso território. A população relativa não
attinge à 50 habitantes! Além disso, no Brasil, há uma escola para 1.350 habitantes,
ao passo que, nos Estados-Unidos ou na Prússia, por exemplo, há uma para 150 ou
160 habitantes. Accresce que lá, n’aquelles paizes, sendo o numero de escolas
consentâneo com a da população relativa, pode-se mais facilmente regularisar o
ensino, com a vantagem sufficiente. No Brasil é impossível conseguir isto, por ser a
54
população rara e espalhada.

Para atender às necessidades advindas das características de uma população
“rara” e “espalhada”, é que a instituição dos mestres das Casas mostrava-se
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bastante adequada.
Dessa forma, muitos estrangeiros encontraram, nessa ocupação, a
sustentação para viverem no Brasil Oitocentista.
Alguns já vinham para o Brasil indicados para as famílias, como o caso de
uma professora de canto, que é recomendada em carta de Ferdinand Denis55 a
Manuel de Araújo Pôrto-Alegre – intitulado por D. Pedro II, em 1874, Barão de
Santo Ângelo –, constante do “álbum” da Baronesa de Santo Ângelo:
Paris, 4 de maio de 1854. Meu caro Sr. Pôrto-alegre. Recebi ultimamente suas
notícias, pelo digno Comendador Odorico, (...). Agradeço-lhe infinitamente sua boa
lembrança. Hoje é na sua qualidade de amador e de protetor das artes que eu lhe
escrevo, pois um de meus colegas da Biblioteca de Santa Genoveva me recomenda
a Sra. Louvet, pertencente ao Teatro Italiano de Paris, que se dirige para o seu belo
país. Tomo a liberdade, por minha vez, de solicitar de sua amistosa benevolência
todos os bons ofícios que possa prestar a essa Senhora, para o exercício de sua arte.
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A Escola – Revista de educação e ensino, 1877, p. 164.
Ferdinand Denis (1798-1890) foi, por pouco tempo, Auxiliar de Consulado na Bahia, tornandose propagandista de temas literários brasileiros. Já na função que exerceu por vários decênios, de
Bibliotecário de Santa Genoveva, em Paris, conheceu Manuel de Araújo Porto-Alegre, discípulo
de Jean Baptiste Debret, que acompanhou o mestre à França, quando, em 1831, a Missão Artística
Francesa se retirou do Brasil. Tornado Barão de Santo Ângelo em 1874, Manuel de Araújo PôrtoAlegre era casado com Ana Paulina de Lamare de Araújo Pôrto-Alegre, a Baronesa de Santo
Ângelo, que durante os anos de 1838 a 1883, ou seja, de seu casamento até pouco depois da morte
do marido, organizou um “álbum artístico”, como era costume das mulheres na época, no qual
colecionava autógrafos de escritores, pessoas ilustres, desenhos e pinturas de artistas conhecidos,
trabalhos caligráficos e outros. O “álbum” da Baronesa de Santo Ângelo faz parte do acervo do
Arquivo Histórico do Museu Imperial de Petrópolis.

55
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A Senhora Louvet pretende dar lições de canto no Rio de Janeiro. (grifo
meu).56

Entre as muitas mulheres estrangeiras, já constatadas pelos anúncios
colocados nos jornais durante todo o século XIX, veio para o Brasil, em 1881, e
aqui permaneceu até 1884, a alemã Ina Von Binzer57, contratada para ser
preceptora dos filhos da família de um “grande fazendeiro e senhor de escravos”
na Província do Rio de Janeiro.
A própria preceptora Ina Von Binzer é uma usuária dos serviços prestados
pelas publicações de anúncios do Jornal do Comércio, como se constata em sua
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carta, datada de 22 de fevereiro de 1882:
Dia 22. Hoje, fui ver o pastor da comunidade daqui e também o cônsul alemão.
Foram ambos muito atenciosos e o cônsul, que é um homem esperto e sabe levar os
brasileiros na devida conta, aconselhou-me a ir de preferência para a Província de
São Paulo, tentar conseguir obter lá uma colocação, pois a que ocupo não é
posição para mim; em São Paulo encontrarei também outras colegas. Disse-me
isso e ando procurando no ‘Jornal do Comércio’ o que me possa servir, entre os
anúncios de pretos fugidos e vendas de escravos, que é onde também se pedem as
professoras com imensa capacidade e inúmeras perfeições. (p. 89 – grifo meu).

A “colocação” ocupada pela preceptora, tida como não sendo uma posição
adequada para ela, tratava-se de professora interna em um dos colégios de
meninas, entre os muitos existentes na Corte no início da década de 80 de
Oitocentos. Tal relato pode sugerir que ser preceptora de uma família pertencente
à aristocracia urbana ou rural da época, gozava de maior prestígio do que o cargo
de professora nos colégios particulares. A educação doméstica exercida nas Casas
de famílias abastadas, além disso, como será visto no capítulo posterior,
provavelmente era mais bem remunerada.
Em seus relatos, que contam a sua estada na fazenda da Província do Rio de
Janeiro, neste colégio da Corte, e em outras duas fazendas da Província de São
Paulo, a preceptora aponta, entre outras, a prática das famílias da elite brasileira
quanto à educação, principalmente das meninas:
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As melhores famílias não mandam absolutamente as filhas para os colégios, e
devido a isso esta sociedade é, em geral, a menos educada ou a mais selvagem que
se pode encontrar; exaltam-se, gritam e chegam não raras vezes a ficar com o rosto
enrubescido como cerejas. (p. 79).

Se as elites não mandavam os seus filhos para os colégios particulares,
especialmente as meninas, menos ainda essa prática era observada para as escolas
públicas, cuja freqüência se restringia apenas às crianças das classes mais
desfavorecidas, como constata o relatório do senador José Bento da Cunha
Figueiredo, transcrito no jornal semanal A instrucção publica, editado em 1˚ de
setembro de 1872:
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Nas visitas que hei feito álgumas escolas tenho notado que os filhos de pessoas da
classe pobre são os que somente as freqüentam: attribuo este facto menos a
tendências aristocráticas do que ao estado quasi desprezível das salas de estudo. (p.
177).

No entanto, o estado “lastimável” das escolas públicas não era muito
diferente do estado de alguns colégios particulares, agravado pelo amadorismo de
seus mestres, como demonstra o editor do jornal A borboleta periódico
miscelanico, publicado em 15 de agosto de 1844, cujo artigo já chamava a
atenção dos pais para o cuidado com tais estabelecimentos:

O que aqui levamos dito da instrucção publica estende-se também á instrucção
particular. Certamente causa dó ver um especulador qualquer, baldo de meios de
subsistência, collocar na frente de sua habitação um retabulo, onde com letras
gordas faz escrever – Collegio d’isto, d’aquillo, e mais d’aquillo – ; e sem titulo por
onde mostre a sua habilitação para o ensino de taes matérias, encarregar-se da
educação de jovens, que ás veses somente ali vão perverter os sãos princípios da
moral que seus pais lhes transmitiram! Alguns ha que, por estrangeiros e ha pouco
aqui chegados, nem se quer podem faser-se entender na língua que pretendem
ensinar!... E são estes os homens a quem nossos pais de família, tão descuidados,
confiam a educação de seus filhos! (p. 41).

Em 1886, Pires de Almeida58 informa que há, no Brasil, 6.161 escolas
primárias, das quais 5.151 públicas e 1.010 particulares e o número de alunos é de
248.396. A população do Império era, na mesma época, de quase 14 milhões de
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habitantes, o que significa que apenas em torno de 2% da população freqüentava a
escola.
O mesmo autor assinala, na Província do Rio de Janeiro, em 1888, os
seguintes números: 250 escolas públicas de meninos, 166 escolas públicas de
meninas, 10 escolas públicas mistas, num total de 426 escolas públicas; 142
escolas particulares subvencionadas de meninos e 91 escolas particulares
subvencionadas

de

meninas,

num

total

de

233

escolas

particulares

subvencionadas; 81 colégios particulares de meninos, 32 colégios particulares de
meninas e 3 colégios particulares mistos, num total de 116 colégios particulares.
As 775 escolas indicadas, reunidas a outros estabelecimentos de ensino existentes
como aulas noturnas, escolas militares, classes públicas, asilos59, colégios de
padres, totalizavam um atendimento em estabelecimentos de ensino a 31.314
alunos. A Província do Rio de Janeiro possuía, naquela época, uma população
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aproximada de 1.200.000 pessoas, o que também demonstra, na Província, um
índice um pouco maior que 2% de alunos freqüentando os estabelecimentos
escolares.
Na Corte, havia, além das escolas públicas e dos colégios particulares, –
tomando-se como referência o ano de 188660, na cidade do Rio de Janeiro –,
estabelecimentos oficiais como o Colégio Pedro II, com 620 alunos, preferido da
elite urbana e da aristocracia cafeicultora do Império, no qual se estudavam as
disciplinas de filosofia, retórica, poética, religião, matemática, história, geografia
descritiva, astrologia, cronologia, história natural, geologia, ciências físicas,
latinidade, língua alemã, língua inglesa, língua francesa, gramática geral e
nacional, latim, desenho caligráfico, linear e figurado e música vocal, distribuídas
ao longo de sete anos; uma Escola Normal com 331 alunos, entre rapazes e
moças, a Escola Politécnica com 145 estudantes, o Asilo de Crianças
Abandonadas com 300 crianças, o Instituto dos Jovens Cegos com 56 alunos, o
Instituto de Surdos-Mudos com 30 alunos, a Academia de Belas-Artes com 81
alunos, o Conservatório Musical com 148 alunos, o Liceu de Artes e Ofícios com
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2010 alunos, duas escolas primárias práticas com 335 alunos, além de seminários
episcopais, o Externato da Marinha e a Escola Militar.
Todavia, mesmo com a existência das instituições referidas, oficiais e
particulares, reitera-se que as crianças e jovens, que freqüentavam essas escolas e
outras em âmbito nacional, representavam um pouco mais de 2% da população, o
que demonstra que a educação doméstica, nas suas diferentes modalidades, ainda
era uma das principais práticas de instrução da população.
Segundo Andrews61 (1887, p. 173), a população em idade de escolarização,
composta de meninos e meninas de 6 a 15 anos, no final da década de 80, chega a
1.902.454, dos quais apenas 321.449 estão registrados como alunos, o que
significa que 1.581.005 meninos e meninas estavam fora da escola, recebendo
outro tipo de educação, ou, simplesmente, sem nenhuma instrução.
Na Corte, bem como nas províncias onde existiam colégios particulares para
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a elite, era possível a opção entre a educação doméstica, os colégios e os
estabelecimentos oficiais. No entanto, progressivamente, os colégios vão
seduzindo as elites e, no ano de 1887, no diário da Viscondessa do Arcozelo, dona
de fazendas no município de Vassouras, é relatada a dispensa da preceptora de
seus filhos, quando seu marido decide mandar os dois meninos freqüentarem um
colégio localizado na cidade de Vassouras62: “O Castro falou hoje com D. Sarah
que não queria continuar com os meninos estudando em casa e que irão para o
collégio. Ella disse que nesse caso se retirava para o Rio”. Sete dias depois, é
registrada a partida da preceptora “partio D. Sarah as 5 ½ tive muita pena della”.
O crescimento do número de colégios particulares e a emergência da escola
pública estatal suscitavam a discussão que antevinha à escolha, ou seja, sem muita
clareza, já se supunha que algo estava para mudar nas relações educacionais que
iriam se estabelecer a partir da hegemonia da escola e era preciso delimitar o
campo de ação das instituições: Casa e Estado. Como não poderia ser diferente,
tratando-se de uma transição, tentava-se conciliar o “velho” e o “novo”, as antigas
formas de educação e as emergentes, encobrindo-se as possíveis conseqüências do
estabelecimento da nova instituição de caráter educativo, isto é, a possibilidade de
61
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que tendo o aparato e a chancela estatal, a escola se convertesse na única forma
reconhecida e legalizada de educação e instrução, acabando por substituir,
definitivamente, todas as outras formas tidas como válidas anteriormente.
Alheia à controvérsia existente, o fato é que a educação doméstica resiste,
como uma prática das elites no país, convivendo, por todo o século XIX, com os
colégios particulares e com a escola pública estatal emergente, persistindo, ainda,
durante parte do século XX, nas classes mais abastadas, ou nas regiões mais
afastadas e apresentando-se de diferentes formas, adequadas a cada situação, lugar
e posição social dos usuários.
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2.2
Os Mestres das Casas: caracterização e habilitação dos agentes
Constatada a prática da educação doméstica, como uma forma recorrente de
educação nas classes mais abastadas do Brasil Imperial, faz-se necessário desvelar
os seus agentes denominados como “mestres das Casas” e caracterizá-los em suas
habilitações e funções.
Abordando, inicialmente, a nomenclatura utilizada para designar aqueles que
se ocupavam da educação nas Casas, percebe-se que, sendo a educação doméstica
uma modalidade de ensino utilizada ao longo dos séculos e difundida a partir de
seu emprego na educação de príncipes e nobres, a própria denominação dos
agentes de sua execução vai sendo alterada, acompanhando as mudanças que vão
ocorrendo no interior dessas práticas e também a sua existência nos diferentes
contextos nos quais é observada.
No estudo de textos, datados de diferentes épocas do século XVI até o
século XIX, aparecem diferentes nomenclaturas, utilizadas para denominar
aqueles que se ocupavam da educação de crianças e jovens, em se tratando da
educação doméstica.
Dessa forma, procurei categorizar e conceituar as denominações obtidas, a
fim de unificá-las na utilização para o diálogo com as fontes.
Segundo os textos originais pesquisados, até o final da primeira metade do
século XIX, eram chamados de professores apenas aqueles que trabalhavam em
colégios e denominavam-se mestres aqueles que praticavam a educação
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doméstica, incluindo-se aí aios, aias, amos, amas, tutores e governantas, quando
também responsáveis pela educação das crianças.
Mais tarde, ao longo das décadas da segunda metade de Oitocentos, as
nomenclaturas de professor e professora passam a ser usadas, indistintamente,
para os sujeitos que se ocupavam da educação tanto nas Casas como nos colégios.
É usada, ainda, a denominação de professores particulares para os mestres
que atendiam a crianças e jovens nas Casas, ministrando aulas de conteúdos ou
atividades específicas.
Poucos textos, em Portugal e no Brasil, utilizam a palavra preceptores e os
que o fazem, nestes países, localizam-se, também, a partir da segunda metade do
século XIX. Na França e na Inglaterra, países dos quais temos notícia através dos
documentos pesquisados, os termos ligados à preceptoria são mais utilizados.
No entanto, de acordo com as fontes consultadas, a única nomenclatura
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recorrente, considerada uniforme para a designação dos agentes da educação
doméstica, é a de mestres e mestras, ou seja, fossem eles professores particulares,
preceptores, preceptoras, aios, aias, amos e amas, tutores ou governantas – todas
nomenclaturas encontradas – eram chamados também de mestres, quando
procediam à educação de crianças sob sua guarda, na Casa, ou sob a
responsabilidade dela.
Às denominações diferenciadas das funções de preceptoria, também
correspondiam as situações sociais diferentes das famílias que as utilizavam.
Amos e amas são encontrados nas famílias nobres, referendados nos textos mais
antigos como se tratando de governantes ou tutores. Mais tarde, essa denominação
vai ser relacionada quase que exclusivamente às funções da ama de leite, que
envolviam as questões de saúde. Era a ama quem amamentava a criança para que
ela sobrevivesse e, por vezes, a acompanhava por toda a vida. Com a mudança de
qualificação de amos e amas como educadores, os aios e aias tomam o lugar
destes, principalmente nas famílias mais abastadas e nobres, bem como, também,
as governantas ou os tutores, chefiando o séquito encarregado da educação das
crianças da elite.
Segundo Francisco Antônio Martins Bastos (1854), “Ayo e Amo são
sinônimos de um mesmo significado (...), Amo assim se chamava o que hoje é
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Ayo”. Adiante, o autor referenda que “Amo é o mesmo que Mestre”63, portanto
seja qual for a nomenclatura – amo, aio ou ainda governantes –, constituíam-se
nos responsáveis pela educação de seus discípulos e eram mestres.
As amas já aparecem com outra função, relacionada à alimentação das
crianças na primeira infância, sendo conhecidas como “amas de leite”. Eram,
inicialmente, sempre as pessoas mais qualificadas da nobreza que também
tivessem filhos pequenos. Mais adiante, passaram a ser fidalgas menos
qualificadas, chegando à época de D. João V, com a instalação definitiva da
ocupação de amas de leite para mulheres do povo, robustas e sadias, sendo usadas,
também, principalmente no Brasil, muitas escravas para esse fim. As aias
funcionavam para as meninas nobres, como os aios para os meninos e
desempenhavam as mesmas funções, que, em outros países da Europa, eram mais
conhecidas como funções de governantas.
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Quando o monarca nomeava um aio, aia, ou mestre para um príncipe ou
princesa, este, conforme Bastos (Ibidem), “fica servindo a todos os outros
Senhores”64, ou seja, era responsável pela educação de todas as crianças nobres
daquela casa, meninos ou meninas, que, por vezes, recebiam lições conjuntas.
No Brasil, as nomenclaturas normalmente encontradas para designar aqueles
que se dedicavam à educação doméstica, eram as de mestre ou de professor.
Inicialmente, até a primeira metade do século XIX, são majoritários os chamados
mestres. Posteriormente, grande parte dos mestres das Casas já se intitula
“professor” ou “professora”, tanto aqueles que fazem atendimentos em lições
diárias, como os que atuam como preceptores, nas fazendas.
Quanto à nomenclatura de mestre ou professor, parece haver ainda, nas
décadas finais de Oitocentos, um cunho pejorativo na utilização de tais títulos,
como relata a preceptora Ina Von Binzer (1994): “Aprendi, aliás, no colégio, que
só nos conferem o título de ‘professora’ quando somos apreciadas; do contrário,
rebaixam-nos para outro inferior: ‘mestra’”65.
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O termo preceptor é pouco utilizado, apesar das funções exercidas nas
fazendas e até mesmo nas casas das famílias mais abastadas, na Corte, terem sido
semelhantes as dos preceptores europeus, com o mestre residindo na Casa de seus
alunos.
Dessa forma, a despeito da denominação de preceptores ter sido pouco
encontrada, as características dessa função estão constatadas em inúmeros
registros nas fontes consultadas, autorizando a afirmação de que essa era uma
prática comum nas elites, principalmente nas fazendas do interior das Províncias,
razão pela qual, não havendo outro título mais apropriado, sugerido nas fontes
consultadas para designar os mestres e professores que moravam na Casa de seus
alunos, a denominação de preceptores é usada, neste estudo, como a categoria que
caracteriza tais funções.
Além dos preceptores, também foram predominantes, no Brasil de
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Oitocentos, os chamados professores particulares, cujas funções eram de ensinar
nas Casas dos alunos, semanalmente, com dia e hora estabelecidos, por quantias
que variavam de 1$, 2$ até 4$ por lições e de 5$ até 20$ por mês. O mestre
atestava quando o aluno estava apto, ou a própria família decidia quando era
chegada a hora de dispensar seus serviços.
Entretanto, as nomenclaturas utilizadas, bem como as características dos
agentes de cada uma das categorias trabalhadas de educação nas Casas, não são
uniformes e possuem especificidades que se alteram de uma década para outra ao
longo de Oitocentos, estabelecendo a necessidade de uma análise parcial dos
fatos, através dos registros dos anúncios nos periódicos.
Em 1839, não encontramos, em nenhum anúncio, a palavra professor ou
professora, mas nomenclaturas como “uma senhora”, “um senhor”, “quem
ensine”, “uma pessoa”, registrando-se mesmo um anúncio que solicitava
“qualquer pessoa”, desde que tenha “mais de 40 anos de idade” e “boa letra”66.
Aparece, em um anúncio, o termo “mestre de música”67, no qual se buscava
também um “mestre carpinteiro” para a cidade de Angra dos Reis.
Nos anúncios em que a denominação era genérica, as características é que
descreviam o fim para o qual se destinava o pedido de emprego de “uma senhora”
ou “um senhor”. Geralmente, informando possuir excelente conduta, meia-idade,
66
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independência de família, ser solteiro ou solteira, ensinar pelo “método mais
fácil”, estes indivíduos se candidatavam a administrar uma casa “nobre”,
encarregando-se da educação dos filhos da família, ensinar meninas a ler e a
tomar conta da casa, educar os filhos de um senhor viúvo, desejavam achar
discípulos para aperfeiçoar a educação, ensinar primeiras letras e as demais
matérias de ensino.
Nos casos citados, em 1839, foram registrados 11 anúncios, sendo 5
colocados por estrangeiros: 2 de portugueses, 1 de inglês, 2 de franceses. Entre
esses, 3 colocados por homens, 5 por mulheres e 1 pedindo um homem, bem
como 2 que não mencionavam o sexo do candidato.
No final da primeira metade do século XIX, em 1849, nos anúncios dos
jornais analisados, já se usa o termo professor, principalmente para homens, como
forma de designar os professores particulares. Entretanto, quanto aos preceptores,
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0015646-CA

ou aos sujeitos que se candidatavam para residir nas Casas, na maioria das vezes,
ainda não se usa a palavra professor ou professora, permanecendo as
denominações de “uma senhora”, “uma pessoa”.
Além da “afiançada conducta”, nesse período, as habilitações já são
registradas em alguns anúncios, solicitando-se um “homem de boa conduta, que
esteja habilitado para ensinar”, porém, mantêm-se as referências como “para o que
tem prática”, “homem de 40 anos casado”, “senhora estrangeira capaz”, ou “em
estado de ensinar”. Dessa forma, são colocados como requisitos, tanto “ter as
habilitações necessárias” como, ou também, “ter os predicados exigidos”68.
Os anúncios dessa década que tratam de professores particulares são
majoritariamente masculinos e a maioria traz o nome do professor que oferece os
seus serviços, procedimento este que, duas décadas depois, é pouco observado,
chegando-se, mais tarde, ao completo anonimato dos anunciantes em alguns
jornais, como o Jornal do Comércio. A preceptoria, por sua vez, é constantemente
oferecida por candidatas mulheres, havendo em 8 anúncios de 1849, 4 de
mulheres.
Dez anos depois, em 1859, os anúncios de educação doméstica vão ficando
mais sucintos, com menos explicações do serviço que se oferecia, parecendo que
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já era plenamente entendida tanto a candidatura, como a espécie de vagas para
esse trabalho.
A nomenclatura mais utilizada, por essa época, é professor ou professora, no
entanto, permanecem os anúncios que desejam os serviços de “uma pessoa de
reconhecida moralidade e aptidão”.
Na educação doméstica, tanto nesse período, como nos períodos seguintes,
parece ser um diferencial de qualidade quando os serviços são oferecidos por
estrangeiros, ou por pessoas que acabaram de chegar ou voltar da Europa,
registrando-se, em janeiro de 1859, 3 anúncios desse tipo: “uma senhora recémchegada da França”, “chegada da itália ultimamente”, “regressou a esta côrte”.
Aprimoram-se, também, por essa época, as habilitações referendadas e além
de um “professor bastante habilitado”, apresentam-se como candidatos a vagas de
professores nas Casas, um “bacharel em Letras pela Universidade de França”, um
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“professor do Imperial Conservatório de Música”, um “com diploma de instrução
da academia como habilitado para lecionar desenho em qualquer ponto do
Império” ou um “discípulo do Sr. Scully”. Entretanto, continuam a ser informados
nos anúncios, como importante referência, quando os serviços são oferecidos por
“pessoa de idade avançada e bons costumes”.
Nos anúncios colocados em janeiro de 1859, constata-se, que já há um
equilíbrio de gênero, registrando-se um número aproximado de homens e
mulheres que se candidatam a vagas de professor particular ou de preceptor para a
educação nas Casas.
No final da década de 60, em 1869, a maioria dos anunciantes que oferecem
seus serviços de educação doméstica já se intitula professor ou professora e,
normalmente, esse título vem acompanhado da palavra “habilitado” e
“habilitada”, ou ainda “completamente” “habilitada”69 ou “habilitado”70. As
referências às habilitações dos professores aparecem em quase todos os anúncios;
em alguns, registradas como “completamente habilitado pelo conselho de
instrucção primaria e secundaria do município da corte”71, ou “professora
approvada pela inspectoria geral da instrucção publica da corte”72.
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Enquanto na categoria de professores particulares, na amostra analisada, há
17 anúncios colocados por professores homens, ou que solicitam os mesmos, e 14
anúncios colocados por professoras mulheres ou que solicitam seus serviços, na
preceptoria, todos os anúncios referem-se a mulheres, seja solicitando os serviços
de preceptoras, seja de professoras candidatando-se a vagas nas fazendas ou casas
da Corte. Quanto à nacionalidade dos anunciantes, 8 anúncios são de pessoas
estrangeiras buscando uma colocação como professores no Brasil. Nesse caso,
também se constata a significação da nacionalidade, principalmente na
permanência de anúncios do tipo “uma senhora estrangeira, com habilitações
dispondo ainda de algumas horas”73, “uma senhora estrangeira recentemente
chegada da Europa”74, “uma senhora estrangeira com muita pratica para
ensinar”75.
Os professores particulares, nesse período, apresentam características já
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observadas nas décadas anteriores, como uma preocupação explícita com a
informação de sua situação moral e social. Assim, aparecem referências relativas a
condição moral e social do anunciante ou do professor pretendido, como “oferecese a quem desejar honrá-lo com sua confiança”, “dá fiança de sua conducta e
habilitações para o ensino das ditas matérias”, “um professor idoso ensina com
esmero e carinho e proveito”, “professor de afiançada conducta”, “um professor
casado, que dá fiador á sua conducta”, “uma professora viúva, de exemplar
conducta”, “uma senhora brazileira com 36 annos de idade”. A mesma
preocupação, antes de qualquer outra, também é observada naqueles que solicitam
os serviços de professores para as Casas, “exige-se independência do marido,
filhos, irmãos, etc., e que dê abono de sua capacidade moral”, “exige-se as
melhores recommendações”.
Uma década mais tarde, em janeiro de 1879, os anúncios, principalmente no
Jornal do Comércio, caracterizam-se pelo anonimato, havendo poucos que
mantém, ainda, o nome do anunciante, bem como, em todos os anúncios, os
pretendentes à educação em casas particulares ou fazendas – no

caso dos

preceptores – intitulam-se professores e professoras e há apenas um anúncio em
que não é colocado esse título, sendo, porém, anotado a seguir que a pessoa é
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“habilitada”. As habilitações permanecem variadas como “professora aprovada
pelo conselho de instrucção publica e pela academia de Bellas-Artes”76,
“professora approvada pela instrucção publica e pelo conservatório de música”77,
“um com longa pratica de ensino, tendo feito seus estudos em Paris”78, “com carta
da instrucção publica para leccionar”79.
Quanto a gênero, a década de 70 marca, de acordo com a amostra analisada,
o início da supremacia das mulheres nas funções relativas à educação doméstica e,
conseqüentemente, o declínio do número de anúncios colocados por homens
nessas funções, principalmente no que se refere a professores particulares, pois, na
preceptoria, a hegemonia feminina já era observada desde a década anterior.
Dessa forma, constata-se, no oferecimento de professores particulares, 14
anúncios de mulheres e 11 de homens. Já na preceptoria, como na década passada,
todos os anúncios são femininos, só havendo mulheres candidatando-se a ensinar
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e residir nas fazendas e casas dos alunos.
Entre as candidatas que se oferecem como professoras particulares e
preceptoras, continuam a aparecer estrangeiras e registram-se, no período
analisado, uma alemã, duas francesas e uma suíça.
As referências morais também permanecem sendo abordadas como
“apresenta as melhores recommendações de sua capacidade moral e intellectual”80
e ainda, “uma senhora de meia idade e de conducta afiançada”81, “um hábil
professor digno de toda a concorrência da mocidade estudiosa que outro professor
não tiver tão excellente como este”82, mas as qualificações profissionais vão, aos
poucos, substituindo ou somando-se às características pessoais.
Em 1889, com o aumento significativo, já constatado, no número de
anúncios colocados para os lugares de professores particulares e, especialmente,
de preceptores, também aumentam as características descritas pelos candidatos,
que vão desde informações de condição pessoal, moral e social, até quanto às
habilitações obtidas. Dessa forma, registra-se “uma senhora de capacidade”, “um
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moço titulado de conducta afiançada”, “uma senhora, com todos os diplomas,
lecciona, por preço razoável”, “uma moça filha de família”, “um moço
habilitado”, “um professor diplomado e de idade”, “uma senhora educada, de vida
honesta”, “professor, com muita pratica, tendo bons atestados”, “com 13 annos de
pratica em estabelecimentos oficiais”, “provida das mais satisfatórias referencias”,
“uma senhora casada, com todos os diplomas”, “uma senhora diplomada de
conducta afiançada”, “uma moça de família distincta”, “um idoso, com bastante
pratica de magistério”, “um professor particular, de idade provecta e boa
conducta”, “uma senhora brasileira de boa família”, “uma senhora de família
distincta”, “uma senhora, filha de uma das primeiras famílias da corte”, “pretendese uma senhora de adiantada idade” e “um professor que seja pessoa
recommendavel pela sua educação, que apresente boas referencias e que seja
solteiro preferindo-se de meia idade”.
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Todos os candidatos intitulam-se professores e professoras e, geralmente,
consideram-se “habilitados” e “habilitadas”, algumas vezes referindo-se a
diplomas, exames e aprovação pela instrução pública.
Dos 43 anúncios de professores particulares registrados na amostra
estudada83, no período de 1887 a 1889, 27 são colocados por mulheres,
observando-se também nessa década, uma atuação feminina significativa na
prática de educação doméstica, como ainda permanecem com exclusividade na
categoria de preceptoras.
Entre as professoras particulares e as preceptoras destacam-se, em 1889, as
estrangeiras, sempre anunciadas como tal, registrando-se uma francesa, uma
americana, quatro alemãs, uma sueca e seis “estrangeiras”, cujas nacionalidades
não são informadas e apenas são descritas como “uma recém-chegada nesta
corte”, “uma senhora chegada há pouco da Europa”, “professora distincta e
estrangeira” e “uma boa professora estrangeira, com excellentes referencias”.
Também há professores estrangeiros, entre eles, um alemão e um suíço.
Apesar da recorrente nomenclatura de professores e professoras, a maioria
dos anúncios colocados, a partir da segunda metade do século XIX, não informa
como ou onde esse título foi conseguido, parecendo que o mesmo é atribuído a
todos aqueles que atuam na educação de crianças e jovens na Casa ou fora dela.
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Jornal do Comércio, janeiro de 1889 e Jornal A instrucção pública, ano de 1887.
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Nesse sentido, pode-se afirmar que, a partir da segunda metade de
Oitocentos, os mestres foram sendo, progressivamente, substituídos pelos
professores, mesmo na educação doméstica e, nesse movimento, também outras
características vão sendo tornadas imprescindíveis aos sujeitos que ministravam a
educação nas Casas, como as habilitações e o domínio dos conhecimentos
ensinados.
O crescimento do número de colégios particulares e a emergência da escola
pública estatal, foram, sem dúvida, fatores que influenciaram a mudança não só de
designação, como de postura dos agentes da educação doméstica. Além disso, a
perspectiva de trabalhar em colégios particulares ou em estabelecimentos oficiais
foi, pouco a pouco, seduzindo esses sujeitos, seja pela titulação recebida, seja pelo
lugar social ocupado, ou, é mais provável, pelas condições de trabalho relativas à
segurança e estabilidade. Pois, enquanto, nas Casas, tornar as crianças e os jovens
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0015646-CA

aptos para aquilo que se propunha a ensinar, significava perder o emprego e ter
que recomeçar a busca por outro; nos colégios e escolas oficiais, essa era apenas
uma etapa que cumprida, indicava a próxima.
O percurso dos mestres, até tornarem-se professores, e as modificações
exigidas para o cumprimento do estatuto necessário a esta titulação, foi, pode-se
afirmar, um dos inúmeros fatores que contribuíram na progressiva mudança das
estruturas educacionais da Casa, para as instituições formais de ensino, no Brasil
de Oitocentos.
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2.3
As circunstâncias em que ocorria a Educação Doméstica: o lugar
social ocupado, os conhecimentos ensinados e os métodos
utilizados na educação das Casas

Figura 5 – Jean-Baptiste Debret – Une dame d’ une fortune ordinaire dans son intérieur
au milieu de ses habitudes journalières, 1823.

A análise das circunstâncias em que ocorria a educação doméstica no Brasil
Oitocentista aponta para as características que essas práticas possuíam em outros
contextos, especialmente em Portugal, de onde provém a formatação inicial
trazida para o Brasil, principalmente quando a família real e sua corte para cá se
deslocam.
Dessa forma, observa-se que, em Portugal, até o século XIX, mestres,
professores e aqueles que exerciam funções relacionadas à educação, eram
considerados, em grau maior ou menor, como praticantes de uma função nobre,
devendo receber os privilégios concernentes a essa situação dentro da sociedade.
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Bastos84 expõe esses privilégios, concernentes à nobreza da função no reino
de Portugal, no livro intitulado Breve resumo dos privilégios da nobreza: 1° dos
professores públicos, 2° dos mestres dos príncipes, 3° dos aios dos mesmos
senhores, publicado em 1854. Nessa obra, o autor refere-se ao “penosíssimo
trabalho” do cargo de mestre, além do “módico salário que percebião”, mas, que,
no entanto, era o trabalho mais nobre que podia haver de indivíduos “tão
respeitáveis”, cujas “amarguras que nele a cada instante se experimentam” eram
suavizadas pela valiosa recompensa, da honra de praticar o ofício de mestre85.
Entre os mestres mais honrados, estavam os professores das “Letras e
Sciencias”, principalmente aqueles que tinham sido eleitos para o importante
cargo de preceptores dos príncipes, pois estes recebiam muitas graças e “mercês
especiais”, tornando-se, por isso, dignos da maior consideração, que,
naturalmente, acompanhava um emprego tão honroso. Para o autor “a maior
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0015646-CA

graça, e a mais sublime honra a que um Monarca pode elevar um súdito,
confiando-lhe o precioso depósito da pessoa de um príncipe, e a sua educação,
objetos sem dúvida os mais importantes, diante de Deus, e dos homens”86.
Além dos já descritos, o objetivo do autor, nessa obra, segundo ele próprio
afirma, é provar “com toda evidencia” que os reis de Portugal sempre foram
“educados e instruídos regularmente”87. A educação desses príncipes distinguiase, devendo conceder-se a seus mestres muitos “privilégios, indultos, e
franquezas”, além de obrar com justiça e respeito a essa classe, tendo em vista
serem os responsáveis por criar “por meio das letras, sciencia e de moral, aqueles
que hão de formar as hierarquias mais elevadas do Estado” e que, em suas funções
de governantes, deveriam servir à pátria, tendo ela o direito de exigir deles
dedicação aos interesses do Estado. Segundo o autor, os príncipes só estariam
prontos para o desempenho de tais atribuições e para serem “amados, respeitados
e obedecidos” pelos súditos, “se dóceis à instrução de mestres sábios e
virtuosos”88, ouvindo suas doutrinas e seguindo seus ditames.
Apesar de todas as honras, Bastos (Idem) acrescenta que a posição de mestre
dos príncipes também era a mais arriscada e o cargo de maior responsabilidade
84
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dentro do reino, quando se pensa o objeto e se conclui a necessidade de todo o
cuidado, porque “do erro deste cálculo seguem-se prejuízos incalculáveis, e que
muitas vezes se não podem remediar”89.
Por essas razões, o autor afirma que o Professor “que desempenha
cabalmente os seus deveres, é o membro mais útil e importante à sociedade”,
prestando inúmeros serviços ao Estado e a uma Nação porque “aos Mestres se
encarrega o principal cuidado nos bons costumes de seus discípulos, instruindo-os
a que pratiquem fielmente o que a religião ensina”90. Ainda expondo a nobreza do
ofício de professores e mestres argumenta o autor:
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Se para ser nobre é necessário ser virtuoso, como poderá deixar de ser nobre aquele
que tem por ofício ensinar, e praticar a virtude? Como poderá ser Mestre da virtude
o discípulo do vício? O Mestre não só deverá ser alheio aos vícios, mas nem
mesmo levemente tolerá-los. (BASTOS, ibidem, p. II).

O ofício de mestre estava, invariavelmente, relacionado à prática da virtude,
esperando-se desses sujeitos postura semelhante a dos religiosos, porém com a
diferença de não terem feito votos.
A consideração da nobreza dos ofícios de mestre e professor, tinha uma
outra explicação além da apologia aos serviços que prestavam. A nobreza era, por
vezes, a principal moeda com que os reis pagavam os serviços de educação e
ensino. Essa atitude é justificada por Bastos (Ibidem), ao afirmar que tais serviços
“por extraordinários, relevantes e nobres, só com a nobreza podiam ser pagos, e
plenamente satisfeitos”91. Para o autor, consultando a “Ordenação do Reino”, “Os
Professores Regios são nobres como os Desembargadores e Cavalleiros”92,
declarados assim por uma Regia Resolução de 1764, confirmada por um Decreto
de 1775:

(...) Professores de Instrucção Primaria: (...) 2. Os Professores Regios de Primeiras
Letras gozão do Privilégio de Nobres, incorporado em Direito commum,
principalmente do Código Título de Professoribus et Medicis, Alvará de 28 de
junho de 1759. . 12. 3. Não pagam Novos Direitos, e tem Aposentadoria activa.
(...) Decreto de 27 de outubro de 1813. 4. Não pagam Direitos velhos. Decreto de
27 de setembro de 1750.
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Professores de Instrucção Secundária: 5. Os Professores Regios de Gramática
Latina, os de Grego, e os de Retórica gozão dos mesmos Privilégios de Nobreza.
Alvará de 28 de junho de 1759. . 12, 13, 14,16. 6. Os Professores Regios de
Philosophia gozão do Privilégio do Código Título de Professoribus et Medicis. 7.
Os Professores Regios gozão de homenagem, como os Nobres. Resolução de 26
de janeiro de 1764. (...) 8. Os Professores Regios são exemptos de cargos
públicos. Provisão de 28 de fevereiro de 1778. 9. Os Professores de Instrucção
Primaria e Secundária são exemptos do Serviço Militar. Portaria de 30 de dezembro
de 1840. (BASTOS, idem, p. 2-3 – grifo meu).

Bastos (Ibidem) informa-nos que os reis de Portugal fizeram Leis para tudo
quanto diz respeito aos “estudos e aos Mestres Regios, e até particulares”93, porém
não determinaram regras para a escolha e o exercício da função dos mestres de
seus filhos, os príncipes. Segundo o autor, talvez porque não fosse usado
passarem-se títulos de nomeação aos ditos Mestres dos princípes. Ainda assim,
apesar de poucas, existem algumas informações sobre essa classe considerada
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bastante privilegiada.

Os Mestres dos Príncipes eram considerados como se

estivessem no mesmo patamar hierárquico dos Oficiais Menores da Casa Real,
sendo subordinados imediatamente ao ayo - no caso das meninas, chamada de
aya, que funcionava como uma espécie de governanta que coordenava toda a
educação, incluindo os outros Mestres. O ayo constituía-se como um Oficial Mór,
gozando de todas as honras e prerrogativas desses, na Casa Real. O cargo de ayo
era considerado muito honroso, principalmente por ser o que estava mais em
contato com os membros da realeza, não somente os filhos, mas também os pais.
Os privilégios dessa classe parecem ter sido bastante semelhantes em todas
as casas reais européias; particularmente, em Portugal, eram estabelecidos da
seguinte forma:
2. Os Mestres, como os Oficiais menores da Casa Real, devem usar de huma farda
especial bordada de ouro, de hum chapéu armado, ornado de plumas brancas, e tem
a distinta honra de entrar no Paço, nos quartos e Salas do Docel, e até a presença
dos Soberanos, armados de hum florete dourado, com bainha de couro preto,
devendo deste modo exercer as funções do seu importantíssimo cargo, o que hoje
(1854), não se pratica, por dispensa de Sua Majestade, e não por outra causa.
3. Além das honras mencionadas, é concedido aos Mestres a de serem admitidos ao
Beijamão particular dos creados da Casa Real, e a audiência particular de Suas
Magestades, gozando desta honra todas as vezes, que a desejam, ao que os
Augustos Soberanos se dignam bondosamente anuir, concedendo mesmo a graça de
lhes dar a Regia Mão a beijar em público, uso antiquíssimo, o que só era permitido
a grandes Fidalgos.
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4. Antigamente tinham casas para morar, dadas pelos Soberanos, e Sege para os
conduzir ao Paço, e trazer a sua casa nos dias de lição. Tem entrada livre no Paço a
qualquer hora, e tem aposento, nas ocasiões de jornadas; comem à mesa de Estado.
Algumas vezes seus Augustos Discípulos lhe fazem a honra de os convidar a comer
com Eles. Tem faculdade para entrar nos Palácios, levando seu chapéu na mão; e
nas Quintas Reais, quando o desejam.
5. Suas Magestades concedem aos Mestres a grandíssima honra de estar sentados
ao tempo de lição, ainda mesmo estando Suas Magestades presentes, e o poderemse cobrir quando passeiam. Quando SS. AA. Não podem dar lição, o que rarissimas
vezes sucede, mandam aviso a toda hora do dia, ou noite.
6. Também na enfermidade recebem os Mestres grandíssimas provas de estima de
Suas Magestades, mandando-os visitar pelos médicos e cirurgiões de sua Casa, não
lhes faltando cousa alguma na sua doença; Mandando freqüentes vezes saber de sua
saúde.
7. Os Mestres não têm lugar nos actos da Côrte; podem assistir, se quiserem.
8. Sendo o Mestre conselheiro natural de seu discípulo, qualquer que seja o seu
estado, ou condição, não duvidarão os Soberanos nomear seus Conselheiros aos
Mestres dos Príncipes, quando assim por bem lhes aprouve.
9. Para os tornar mais respeitáveis, em público os condecorarão com as insígnias de
Cavalleiros das Ordens, nomeando-os também Cavalleiros, e Commendadores
tomando-os no foro de fidalgos, e a seus parentes algumas vezes, no que lhes
davam não só um extraordinário testemunho de grande consideração em que os
tinham, como lhes prestavam os meios de viver com grandeza.
10. Posto que o tempo tenha causado sensíveis mudanças em tudo, a estima em que
os Augustos Soberanos têm os Mestres dos Príncipes é a mesma, e direi com
verdade, maior, não duvidando prová-lo, se preciso fosse; as honras, graças, e
prerrogativas em nada tem diminuído.
11. Terminarei dizendo que a maior de todas as honras, a que pode aspirar hum
homem dedicado às Letras, é ocupar o tão distinto cargo de Mestre de Pessoas
Reaes, servindo por este modo a Deus, ao Soberano, aos Príncipes, e à Pátria (...).
(BASTOS, idem, p. 22-24).

Ao aio de um príncipe era confiada a sua tutela, o governo, a criação, a
educação e a instrução; lembrando-lhe sempre de que seu discípulo, um dia, havia
de reger os destinos de uma Nação. O aio acompanhava seu discípulo cerrando e
abrindo as portas, despindo-o e vestindo-o, comendo com ele na mesma mesa,
acompanhando-o nas jornadas ou passeios, assistindo, a seu lado, aos atos
religiosos, estando junto com ele o tempo todo e em todos os lugares, nunca o
perdia de vista, regulando todas as ações e os costumes de sua vida, tinha
superintendência e voto na eleição de todos os Mestres que iriam participar de sua
educação, estipulava todas as obrigações e deveres, bem como marcava as horas
para as lições e estudos, atuava como se fosse pai, considerando-se que os
verdadeiros estavam constantemente ocupados, preenchia todos os afazeres
destes, sendo dito como “segundo pai”, o que lhe dava prerrogativas para preceder
a todos os outros cargos da Casa Real.
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Tal era a importância do aio, que havia um substituto nomeado para
eventuais impedimentos do titular. O substituto gozava das mesmas prerrogativas
e atuava até que o titular voltasse a desempenhar suas funções.
Com semelhanças originárias da nobreza portuguesa, na casa imperial
brasileira, os preceptores gozavam de status elevado e tinham a responsabilidade
sobre a educação dos futuros senhores imperiais, que era ministrada por
professores de diferentes disciplinas, coordenados por um diretor de estudos. Ao
preceptor cabia a filosofia básica que norteava a educação dada aos príncipes. Em
1838, o Marquês de Itanhaem compôs um documento contendo doze artigos que
estabeleciam aspectos necessários à formação de um governante, cujo texto,
segundo ele, “instrui os mestres para ministrarem uma educação de acordo com o
genio natural dos filhos do paiz”94. Os doze artigos estabeleciam:
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1. Autoconhecimento como regra primeira;
2. Ensinar a relação entre natureza física e natureza social, baseado nos
princípios de bondade e justiça;
3. Condenar a tirania e valorizar o amor fraternal;
4. Harmonia entre religião e política;
5. Uma educação eminentemente masculina, sem palavrões de erudição
estéril: “Lembrem-se pois os mestres que o imperador he homem...”;
6. Priorizar o conhecimento em detrimento da memorização: “saber por meio
das letras”;
7. Nada de grandes devaneios abstratos: “que o imperador, sem abraçar nunca
a nuvem por Juno, comprhenda bem que pão he pão e o queijo he queijo;
8. O professor de física deverá apresentar suas leis cuja origem é divina;
9. Ensinar o monarca a incentivar o trabalho produtivo;
10. Trabalho como princípio e virtude maior;
11. Encaminhar o imperador “com seu genio docil e cordial para a
compreensão da verdade e do bem”;
12. Inculcar na cabeça do imperador que ele é o soberano e que não pode ficar
a mercê dos ministros, portanto deve-se inteirar do que ocorre na Corte
tanto por periódicos, quanto por audiências.95

Dessa forma, a educação doméstica dos príncipes era uma tarefa que
requeria um constante acompanhamento, tornando o preceptor, a pessoa mais
próxima dos infantes e detentor de um dos lugares mais importantes na corte dos
soberanos. Nesse sentido, falava a preceptora dos filhos de Dom Pedro I96:
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Apud MAUAD In PRIORE, M. D. (org.) História das crianças no Brasil. São Paulo: Contexto,
2000, p. 151.
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A experiência me tem mostrado q. desde o berço se deve principiar este trabalho
(praticar a virtude), porque defeitos de carater adquiridos, pode a razão de abafalos
mas nunca destruilos. Esse methodo bem que tão necessário he mui difícil
execução, pois quem o pratica precisa morrer para si e viver para seu educando. (p.
150).

Escolher os preceptores dos príncipes, também no Brasil, era uma tarefa
quase de Estado, pois carregava uma forte representação das influências que
seriam passadas aos futuros governantes.
Assim sendo, foi inicialmente à avó de suas filhas que D. Pedro II recorreu
quando necessitou escolher uma preceptora. Segundo Mauad (In PRIORE, 2000),
sua primeira opção foi D. Amélia, que declinou o convite, por se achar muito
velha para tais atribuições, e sugeriu que a própria mãe das princesas seria a
pessoa mais indicada para o controle da educação das filhas. Esta sugestão da
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própria mãe educar as princesas já havia sido dada à Imperatriz Leopoldina, por
Maria Graham97, quando foi afastada da função de preceptora da Princesa Maria
da Glória. Em carta, ela recomendava à Imperatriz Leopoldina: “uma princesa tão
perfeita deve ser a verdadeira diretora dos pontos principais da educação das
filhas”98. No entanto, a Imperatriz não concordava com tais atributos, registrando
em resposta seu desgosto pelo afastamento da preceptora:
...uma amiga que me era duplamente cara, educando-me as filhas adoradas e dessa
maneira aliviando meu coração e meu espírito de um fardo para sustentar, o qual
não sinto nem forças nem instrução para cumprir eu mesma este doce dever. (Apud
MAUAD, Idem, p. 163).
Essas passagens demonstram a importância atribuída aos preceptores,
principalmente àqueles da realeza. A eles cabia toda a condução da educação das
crianças sob sua tutela. Ciente dessa responsabilidade, o Imperador D. Pedro II
cogitou, ele mesmo, encarregar-se da educação das filhas. Em seu diário revelou:
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Maria Graham nasceu em Papcastle, em 1785, e, em 1821, esteve no Brasil, acompanhando o
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1822, passou sete meses no Rio de Janeiro antes de regressar à Inglaterra. Em 1824, voltou ao Rio,
a convite do imperador D. Pedro I, incumbida de ser a preceptora da princesa Maria da Glória,
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Voyage to Brazil and Residence there During Part of the Years 1821, 1822, 1823, obra que reúne
as narrativas das duas primeiras viagens. Assim como a alemã Ina Von Binzer, Maria Graham
atuou como preceptora no Brasil e apesar de não ter escrito especificamente sobre essa prática,
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“o estudo, a leitura e a educação de minhas filhas, que amo extremosamente, são
meus principais divertimentos”99.
Apesar dessas pretensões, o Imperador acabou escolhendo para preceptora
de suas filhas, a Condessa de Barral, que já havia sido aia da Princesa de Joinville,
irmã de Pedro II, na corte de Luís Filipe em França. Por sua “talentosa” atuação,
foi indicada, em 1856, pela própria Princesa de Joinville, para o cargo de aia e
preceptora das Princesas Isabel e Leopoldina.
O convite à Condessa de Barral para assumir esse cargo foi feito por carta
datada deste mesmo ano, 1856, enviada ao Engenho de São João na Bahia,
propriedade dos Viscondes de Barral. A resposta da Viscondessa (à época) de
Barral é uma exposição de motivos pelos quais não poderia aceitar tal cargo,
porém, ao final, após algumas reflexões sobre a culpa que sofreria em declinar o
convite, ela solicita não responder ainda definitivamente e pede alguns
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esclarecimentos quanto à função a ser exercida.
Os esclarecimentos solicitados pela Viscondessa de Barral, citados em Pinho
(1946), são significativos para entendermos a complexa posição dos preceptores
junto às famílias a que serviam, sendo eles, muitas vezes, tão nobres quanto os
patrões, senão até mais, porém, algumas vezes, empobrecidos. Este último não era
o caso da Viscondessa de Barral e, provavelmente, é sua experiência como
preceptora na corte francesa que a leva a fazer algumas perguntas ao Imperador
antes de decidir-se:
Qual meu lugar e posição na corte diariamente e em dias de gala? Ao que me
engajaria eu? Quem escolheria a Institutrice que em minha ausência deveria
acompanhar as princesas e lhe dar sempre as lições? De quem dependeria essa
Senhora em tudo e por tudo? Onde moraria eu? Sendo casada não seria possível
morar no Passo. Explique-me qual he o cerimonial e etiqueta da corte do Brasil _
com quem jantaria eu, e a custa de quem? Qual meu traitement? &&& (Apud
PINHO, 1946, p. 190).

Aceitando a proposta que lhe fez o Imperador, segundo Pinho (Idem), a
Condessa de Barral foi a mulher com maior poder social e político na sua época.
O autor nos diz que sobre o Imperador a dama baiana tinha enorme influência, a
ponto de nomear senadores a despeito das preferências do gabinete ministerial e,
sobre a Princesa Isabel, exercia ascendência pela amizade e pelo “respeito de
99
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preceptora”, de quem “encaminhara o espírito da herdeira do trono, e habilmente,
em conselhos e convivência, deixara a marca do polegar de modeladora na índole
e na vontade da discípula”100.
Tal influência sobre o Imperador não poderia deixar de ser percebida e
causar antipatias e hostilidades à preceptora, que, algumas vezes, para exercer
suas funções necessitou da própria interferência do soberano. Pinho (1946) relata
que:
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Eis um documento frisante e enérgico a revelar até onde chegava a oposição
palaciana à preceptora das princesas e por que modo decidido, quase violento, era
sustentada e prestigiada por Pedro II. É do punho imperial esta nota, infelizmente
sem data, entregue ao mordomo Paulo Barbosa: “S. M. o Imperador espera que a
dama e a açafata do quarto de S. A. I. não continuarão a contrariar por seus actos e
palavras a infuencia que deve a Condessa de Barral ter sobre a educação de S.S.
A.A. que por S. M. o Imperador lhe foi commettida, evitando assim que o mesmo
Augusto Senhor se veja obrigado a tomar alguma medida severa”. (p. 179).

O autor revela ainda que “de fato o Imperador demonstrou sempre à aia de
suas filhas uma estima que não manifestou a outra qualquer dama da côrte”.
Assim como nas casas reais, também na aristocracia e em outras categorias
que compunham a elite, o lugar ocupado pelos mestres e professores destacava-se
entre os demais empregados da Casa.
Para se tecer um panorama do lugar social ocupado, dos conhecimentos
ensinados e dos métodos utilizados pelos agentes da educação doméstica,
atendendo desde a nobreza até a burguesia ascendente, no Brasil de Oitocentos, os
anúncios do Jornal do Comércio, em janeiro dos anos de 1839, 1849, 1859, 1869,
1879 e 1889, tomados como amostra, podem também sugerir dados, que,
analisados, permitem recompor a trajetória dos mestres e professores com relação
à posição, ao tratamento, aos ensinamentos, à postura e à condução da educação
que ministravam na Casa de seus alunos.
Nas Casas da aristocracia brasileira, a posição de mestre de meninos,
durante a primeira metade do século XIX, gozava de uma relativa importância
social, como sugere o anúncio de 04 de janeiro de 1839, no qual Raoux, um
capitão francez, Cavalheiro da Legião de Honra, que assim descrevia a si mesmo,
oferecia seus préstimos, tanto em seu colégio, como em sua casa ou fora dela. Ao
100

PINHO, Wanderley. Salões e damas do Segundo Reinado. São Paulo: Livraria Martins Editora,
1946, p. 177.

107
leitor, o capitão parece tão orgulhoso de sua vida militar, quanto de sua nova
atividade, indicando, implicitamente, que uma servia de sustentação para a outra.
Além do capitão, outros tenentes também atuam como professores ao longo das
décadas de Oitocentos.
Outro fato que demonstra a importância atribuída ao lugar de professores
particulares ou de preceptores é o hábito observado em alguns anúncios,
constantemente, até o final da década de 60 de Oitocentos, dos indivíduos que
ofereciam seus préstimos, tanto homens como mulheres, colocarem o seu nome e
a sua morada, tornando pública a sua ocupação.
Além disso, a posição vantajosa ocupada pelos mestres das Casas
aumentava, assim como o seu reconhecimento e privilégios eram maiores,
conforme a posição social e a fortuna que seus patrões possuíssem. Portanto, era
contada como uma excelente referência do professor particular ou preceptor, a
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posição dos patrões para os quais já haviam trabalhado, observando-se esse
registro em anúncios como “uma professora com diploma para ensinar e de
habilidade, ensina o francez, inglez, portuguez, piano e outras matérias de
educação, a mesma durante alguns annos esteve como professora em casa de uma
respeitável família brazileira”101, ou ainda, “uma professora approvada pelo
conselho de instrucção publica, tendo leccionado nos primeiros collegios e casas
de família importantes, tendo horas vagas aceita discípulas”102, e “uma professora
estrangeira, que educou por espaço de quatro annos as filhas de uma família
distincta, que se retirou para a Europa, deseja ser empregada como governante em
uma casa de família de tratamento nesta corte ou no interior”103.
Dessa forma, era um diferencial dentro das funções de mestres das Casas,
trabalhar como professor particular ou preceptor em uma família nobre, como
expunha um anúncio de 1839, no qual um Português registrava sua intenção de se
encarregar da educação de uma “família nobre”104.
Tal função também estava submetida a determinados critérios, sendo que
nem todos os candidatos que se ofereciam, poderiam ser considerados aptos a
educar os filhos das famílias abastadas. Nesse sentido, em dois anúncios da
mesma década, são colocados como predicados das candidatas ao lugar de
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preceptoras o fato de serem brancas: “qualquer Sr. viúvo com filhos, que precisar
de huma Sra. Branca viúva, muito capaz”105 e “quem precizar de huma Sra.
Branca, para ensinar algumas meninas a ler, escrever, contar, coser, bordar,
marcar, e cortar, ou mesmo para tomar conta de alguma casa de pouca família”106.
Chama atenção, ainda, em outro anúncio, do período, ser solicitada uma “senhora
inglesa” para “tomar conta e passear com huma criança de hum anno”, tarefas
essas que, normalmente, eram referidas na compra e venda de negras escravas107.
A partir do final da primeira metade do século XIX, vão, progressivamente,
multiplicando-se os anúncios de educação doméstica e, conseqüentemente,
tornando-se essa prática mais acessível não apenas às elites que dela já faziam
uso, mas às classes intermediárias que, também, podiam dispor desses serviços.
Assim, aparecem, já em 1849, alguns anúncios nos quais o “governante” pretende
“alugar-se” a casas de família, procedimento esse, o de “alugar-se”, muito comum
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a “pretos cozinheiros”, “amas-de-leite”, criados, serventes, costureiras, lavadeiras,
escravos ou estrangeiros.
No entanto, à elite, a educação doméstica parece ter sido uma prática
imprescindível, considerado-se, nesse período, um diferencial social, a educação
passar pela Casa. Dessa forma, mesmo aqueles cujos filhos freqüentavam algum
colégio, ou aqueles que educavam, eles próprios, os filhos, em determinado
momento, necessitavam dos serviços de professores particulares ou preceptores,
como atesta o anúncio de 25 de janeiro de 1849, no qual é solicitada “uma senhora
estrangeira, capaz, em estado de ensinar inglez, francez, piano, canto e desenho,
para concluir a educação de uma menina em uma das fazendas desta
província”108.
Os agentes da educação doméstica também funcionavam como solução para
aqueles que, por escolha ou por custos, tendo optado pelo “colégio”, não haviam
conseguido dele os resultados esperados, vendo-se obrigados a recorrer aos
serviços dos mestres das Casas, tidos como mais “assíduos” e “inteligentes”,
como se vê no anúncio de 1859: “Deseja-se encontrar huma pessoa de
reconhecida moralidade e aptidão, que queira educar um menino de 12 annos de
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idade, que pouco adiantamento tem tido no collegio, e que carece dos cuidados
assíduos e inteligentes de um preceptor”109.
No Brasil, também havia padres que ofereciam seus serviços para a
educação nas Casas, como em um anúncio de 7 de janeiro de 1869, no qual o
eclesiástico, intitulando-se “padre mestre” e dizendo-se, ainda, “professor
habilitado”, oferece-se para ensinar latim em colégios ou particularmente. Tal fato
demonstra não haver incompatibilidade entre as duas funções, nem mesmo no que
diz respeito ao reconhecimento social de ambas, parecendo ao leitor do anúncio
quase uma redundância o título de “padre mestre”.
Tornando-se populares na Corte, ao longo do século XIX, os professores
particulares, por vezes, eram bastante conhecidos, principalmente considerando-se
que mesmo a cidade do Rio de Janeiro, durante o Oitocentos, tinha ares
provinciais e conservava traços característicos dos vilarejos e aldeias do interior,
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com tipos caricatos, bem ilustrados na literatura, entre os quais, provavelmente,
figurava o mestre ou professor. A ilustração desse personagem e de seu cenário
pode ser depreendida nesse anúncio: “um professor muito conhecido nesta côrte
continua a ensinar a ler portuguez em 36 lições, francez e inglez em oito mezes, a
meninos, homens e senhoras, em casas particulares”110.
O tempo na função de mestre das Casas parece ter sido, ainda, um atrativo
que se constituía como uma distinção entre os sujeitos que atuavam na educação
doméstica. Desse modo, sucedem-se anúncios que informam a idade dos
pretendentes ao cargo de professores particulares ou preceptores das famílias,
considerando-se que, quanto maior a idade, mais adequado o sujeito a essa função
e levando-se em conta que a faixa etária a partir dos 30 anos, já era vista como de
“meia-idade”. Oferecem-se, nessa perspectiva, professores “idosos”, de idade
“provecta”, “com longa prática”, “uma senhora que lecciona, há muito tempo”,
“com muita prática do ensino”, “occupação que a mesma senhora exerce desde
muitos annos”111.
Empregando-se para “educar” meninas e meninos, dominando os
diversificados conhecimentos exigidos para tal e ocupando um cargo ambicionado
por estrangeiros que vinham para o Brasil, os professores particulares e os
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preceptores não poderiam ser desprovidos de um lugar representado como
privilegiado nas estruturas sociais existentes. Entretanto, havia um limiar muito
tênue entre o respeito e reconhecimento a sua posição social e à condição de
empregados das elites, tratados como tal.
Nesse sentido, podem ser observadas preocupações por parte dos agentes da
educação doméstica, principalmente as preceptoras, pois eram aquelas que mais
ficavam submetidas à Casa e aos patrões, levando-as a certificar-se do lugar que
ocupariam na Casa e do tratamento que receberiam dos seus senhores.
Como a Condessa de Barral, em sua carta ao Imperador D. Pedro II112,
também as candidatas ao cargo de preceptoras dos filhos da aristocracia brasileira,
ou mesmo da burguesia ascendente, questionavam e impunham, como condição
para o emprego de seus préstimos, um lugar de distinção dentro da Casa, como se
observa no seguinte anúncio: “uma professora viúva, de exemplar conducta,
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deseja ir para algum collegio ou fazenda perto da corte, ou para casa de algum
brazileiro viúvo de probidade, pouca família e de algum tratamento, como
governante: só exige ser tratada com distinção”113 e ainda, na solicitação
registrada: “precisa-se para uma fazenda do município de Parahyba do Sul, de
uma senhora habilitada a ensinar meninas, que saiba piano e canto e todos os
trabalhos de agulha e afiança-se o bom tratamento”114. Para assegurar tais
prerrogativas, já é indicado, nos anúncios de professores particulares e
preceptores, o tipo de famílias que poderiam dispor de tais serviços, consideradas
como: “família de tratamento”, “casa capaz”, etc..
A partir do final da década de 70, observa-se um princípio de concorrência
explícita entre os anúncios de professores particulares e preceptores,
provavelmente, causada pelo grande número existente de pessoas dedicadas à
educação doméstica. Assim, os anúncios passam a informar, além dos aspectos
valorizados anteriormente, também, o preço dos serviços prestados de educação
nas Casas. Aparecem colocações como, leciona “por módica retribuição;
garantindo o aproveitamento”, “[professora de piano e canto] offerece-se uma
para dar lições em casa de família ou collegios, por preço razoável”115, “uma
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senhora com todos os diplomas, lecciona, por preço razoável, portuguez, francez,
piano, canto e composição”116 e registram-se os preços estipulados pelos serviços
como “lecciona piano a 2$, piano e canto a 3$, francez e portuguez 2$ por lição”,
“professor de desenho, habilitado, lecciona a 5$ por mês”117, “uma professora
com as habilitações necessárias, lecciona piano a 2$ por lição, francez e portuguez
a 2$ por lição; na corte e nos arrabaldes”, “[primeiras letras] dão-se lições em
casas particulares a 5$ por mez”, “uma senhora franceza dá lições de piano, canto
e francez, a 20$ mensaes”, “[professora] precisa-se de uma, para leccionar a oito
meninas em uma fazenda na província do Rio, (...) o ensino comprehenderá:
portuguez, francez, arithmetica e muito principalmente piano, e o honorário não
deverá exceder de 1:500$ annualmente”118.
Todavia, registra-se um anúncio, em 8 de janeiro de 1889, no qual a
professora anunciante propõe-se como interna em uma Casa da corte, sem
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nenhum ordenado, apenas em troca de um lugar para morar e, em contrapartida,
oferece os seus serviços de “duas horas de lições diárias a duas ou três meninas”,
impondo apenas a condição “de poder ensinar fora”.
Para entender os valores praticados no pagamento dos mestres das Casas, de
acordo com o preço anunciado nessa amostra, entre 2$ a 3$ por lições, 5$ a 20$
por mês e 1:500$000 anuais, é necessário considerar outros valores relativos à
educação no Brasil Oitocentista, especialmente a partir da segunda metade do
século em questão.
O Annuario politico, historico e estatistico do Brazil, publicado em 1846,
apresentando a proposta orçamentária para os anos de 1847 e 1848, em Relatório
da Repartição da Fazenda, informa que serão dotados, no orçamento para o
exercício de 1847-1848, no período de um ano, 3:200$000, relativos à
“Ordenados dos mestres da imperial família” (p. 145).
Já a revista A escola, publicada em 1877, descreve os “vencimentos
mensaes”

dos “professores públicos do Império do Brasil”: “Professores-

directores ... 183$333 sem casa. Professores ... 150$000 sem casa. Os (...)
adjuntos percebem 30$, 37$ e 40$000 por mez conforme o anno de exercício”119.
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Contudo, esse valor alterava-se, uma vez que estava sujeito às normas
provinciais e às diferenças nas classes dos professores públicos, além de haver
variação salarial entre aqueles que trabalhavam nas cidades e os professores
rurais, como demonstra o artigo assinado pelo “professor suburbano” A. Estevão
da Costa e Cunha, publicado no jornal A instruccao publica: folha hebdomadária,
em 24 de junho de 1872: “Os professores de algumas freguezias ruraes para virem
receber seus vencimentos despendem 10$000 na viagem, e às vezes mais, isto é,
cerca de 20% do que recebem! É muito, não?” (p. 93) e ainda: “Porque razão
percebem esses modestos servidores da nação, menores vencimentos que os de
intra-muros da capital?” (p. 93).
Ao que se pode deduzir das fontes, além das vantagens da educação
doméstica ser praticada nas Casas, a um número reduzido de alunos, sem
intermediações relativas ao pagamento, os serviços eram melhor remunerados se
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analisados na proporção das possibilidades de ganho, já que, na educação
doméstica, os professores particulares, poderiam, por exemplo, ensinar em várias
Casas. Quanto aos preceptores, além de receberem um valor maior anual, podiam
residir na Casa de seus alunos, reduzindo suas despesas pessoais.
Na educação doméstica, quanto mais diversificadas as matérias ensinadas
pelo professor, maiores eram as chances de ser contratado pelas famílias,
principalmente aquelas que utilizavam preceptores, bem como mais vantajosa a
remuneração pelos serviços, como afirma o anúncio de 16 de janeiro de 1849:
PRECISA-SE de uma senhora que queira morar em casa de uma família, e que
tenha as habilitações necessárias para ensinar a umas meninas a ler, escrever,
contar, coser, marcar, bordar, dançar, piano, francez e desenho: far-se lhe ha
partido vantajoso tendo os predicados exigidos; dirija-se em carta fechada a esta
tipographia com as iniciaes A. S. M., ou á rua da Alfandega n. 168. (Jornal do
Comércio, 16/01/1849, p. 3 – grifo meu).

Em relação aos conhecimentos ensinados na educação nas Casas, algumas
vezes, eram encarregados diferentes professores particulares, atendendo aos
desejos da família que os contratava, pois eram os pais que escolhiam, entre as
matérias consideradas de educação, aquelas mais adequadas aos seus interesses,
para que fossem ministradas aos seus filhos e, a partir daí, procediam à colocação
de anúncios solicitando professores habilitados para tal, ou então, selecionavam,
entre os anúncios existentes, aqueles que lhes pareciam mais apropriados a seus
filhos, tratando da contratação dos mestres.
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Dessa forma, em todos os anúncios observados, ao longo das décadas de
Oitocentos, apenas em alguns casos há coincidência de matérias lecionadas pelos
professores, pois as combinações são as mais diversas e relativas às habilidades de
quem as ensinava. Excetuando-se o português e o francês, que quase sempre
estavam presentes nas lições oferecidas pelos professores, os demais
conhecimentos ensinados por professores particulares e preceptores variavam
entre as áreas consideradas como importantes à formação de meninos e meninas,
resguardadas, sem dúvida, as especificidades de cada gênero.
Assim, são oferecidos, indistintamente, nas mais diversas combinações, ao
longo das décadas, desde 1839 até 1889, para a educação doméstica, além de
“primeiras letras” e “instrução primária”, – caracterizadas como o ensino da
escrita, leitura e contas –, ensinamentos de português e francês prioritariamente,
seguidos de latim, inglês, alemão, italiano, espanhol, caligrafia, literatura,
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composição, religião, música, piano, solfejo, canto, rabeca, gramática portuguesa,
latina, francesa e inglesa, lógica, matemática, geometria, aritmética, álgebra,
contabilidade, escrituração mercantil, física, botânica, história universal, história
do Brasil, geografia, desenho, pintura e aquarela.
Para as meninas, havia conhecimentos específicos a serem aprendidos como
bordar, coser, marcar, cortar, dançar, trabalhos de agulha, caia a ouro, prata, matiz
e escama de peixe, tricot, filot, flores, obras de fantasia, recortar estofos, veludos e
outros trabalhos manuais, que eram oferecidos para serem ministrados por
professores particulares e preceptores, juntamente com algumas das demais
matérias vistas anteriormente.
Quanto a isso, o editorial do jornal O sexo feminino, publicado em 7 de
setembro de 1873, em um artigo intitulado A educação da mulher, afirma:
Em vez de paes de família mandarem ensinar suas filhas a coser, engomar, lavar,
cosinhar, varrer a casa etc., etc., mandem-lhes ensinar a ler, escrever, contar,
grammatica da língua nacional perfeitamente, e depois, economia e medicina
doméstica, a puericultura, a litteratura (ao menos a nacional e portugueza),
philosophia, a historia, a geografia, a physica, a chimica, a historia natural, para
coroar esses estudos a instrucção moral e religiosa; que estas meninas assim
educadas não dirão quando moças estas tristes palavras: ‘Si meu pai, minha mãi,
meu irmão, meu marido morrerem o que será de mim!!’.120
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Cf. Jornal O sexo feminino, 07/09/1873, ano 1, num.1, p. 1. O jornal O sexo feminino foi
publicado originalmente em 1873, na cidade de Campanha, em Minas Gerais, tendo como
proprietária e redatora D. Francisca Senhorinha da Motta Diniz. Alguns anos mais tarde a
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Nessa perspectiva, de melhorar a educação feminina, a mesma editora, 17
anos mais tarde, em seu periódico republicano intitulado O quinze de
novembro121, chamava a atenção dos pais de família para a importância da escolha
de preceptores capazes:
Pois bem, mães de família, é (sic) imitação do Divino Mestre sejamos pois a
continuação de sua sancta missão. Eduquemos nossas filhas; escolhamos para ellas
preceptores capazes de ensinar-lhes as disciplinas que são ensinadas aos homens,
afim de que possam ellas buscar meios de subsistência, ao menos proporcionados
ás suas mais imprescindíveis necessidades.122

Também em editorial do periódico intitulado A instrução publica123,
publicado em 1875, o editor Alambary Luz fazia críticas à educação feminina,
principalmente aquela dada na Casa, insuficiente, na visão do autor, para as
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necessidades da mulher, como já o era para os homens:
Mas, a educação do lar, insufficiente para a educação da filha, como o é para o
filho, nas condições em que infelizmente nos achamos, está exigindo instituições
adequadas ao desenvolvimento intellectual e moral da mulher, instituições em que
o circulo de noções e ideias se alarguem, não reduzidas ao imperfeito conhecimento
da língua vernácula, e de uma ou duas línguas estrangeiras; instituições em que as
virtudes domésticas, e sociais se desenvolvam, constituindo a mulher respeitável na
família, e na sociedade, de que se a não deve, segregar absolutamente. (p. 138).

No entanto, o autor124 chamava a atenção para que as mulheres educassem
as mulheres, bem como os homens deveriam ser educados por homens:
E a mulher deve ser educada pela mulher, assim como o homem deve ser educado
pelo homem; porque o exigem as leis da natureza, por que o exigem certas
affinidades de sexo, digamol-o assim, em virtude das quaes o ente que em sua
maneira geral de sentir, de conhecer e de querer, mais conforma com outro, a este
melhor transmitte suas idéias e doutrinas, melhor o instrue e o educa. (p. 138).

O autor125 faz, ainda, críticas às professoras, preceptoras e governantas
estrangeiras, afirmando que a “mulher brasileira deve ser educada pela mulher
proprietária mudou-se para a Corte e continuou a publicar um periódico com o mesmo nome na
cidade do Rio de Janeiro.
121
Jornal periódico editado por D. Francisca Senhorinha da Motta Diniz, comemorativo da
proclamação da república.
122
Cf. Jornal O quinze de novembro, 15/03/1890, p. 3.
123
Editorial de Alambary Luz em A instrução publica, 1875, ano IV, n. 19.
124
Idem, ibidem.
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brasileira”, pois os povos teriam uma individualidade própria que não se podia
esquecer e contrariar “sem contrafazer-lhes o gênio, a indole e o caracter”. A esse
respeito, cita um “escriptor moderno”, o qual condena a utilização de preceptoras
estrangeiras, não só pelas diferenças culturais e lingüísticas, mas também por ser
esta prática, uma dentre tantas, do excessivo hábito brasileiro de copiar a França:
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‘A moda entrou no estudo das línguas estrangeiras; entende-se em certa roda que a
governante da menina deve por força ser ingleza ou allemã. E todavia é cousa que
espanta e que distoa da reflexão. Que língua, neste caso, servirá de instrumento ao
ensino? A materna ou a estrangeira? Adoptem qual quizerem, há de ser um mau
instrumento: mal conhecida e mal fallada, quer pela professora, quer pela discípula.
É augmentar a bel prazer as difficuldades. E demais, não tem cada paiz suas idéias,
seus costumes, e conseqüentemente seu systema de desenvolvimento intellectual e
moral? Os nacionaes só por nacionaes podem ser bem educados; isto deve-se dizer
tanto dos homens como das mulheres’. Libertemo-nos da sujeição intellectual e
moral em que nos temos achado relativamente à França; observemos como ella
própria já vai sentindo os vícios que explicam seus revezes, e tratemos de não
adquirir experiência por igual preço. (p. 139).

A partir de 1879, constata-se, nos jornais pesquisados, uma preocupação,
anunciada pelos professores particulares com os “preparatórios”, que se
constituíam nos exames de revalidação dos estudos secundários. Dessa forma,
alguns professores oferecem-se para ministrar aulas na Casa, normalmente a
meninos, com essa finalidade, ou seja, lecionando as matérias listadas no
“programma de exames geraes” que eram “portuguez, francez, inglez, latim
geographia, cosmographia, historia, philosophia e mathematicas”.
As aulas ou lições, nas Casas, quando se tratava de matérias ministradas por
professores particulares, eram combinadas com os pais dos alunos, ocorrendo em
horas e dias determinados, semanalmente. O horário atendia, também, à
disponibilidade dos mestres, que, na maioria dos anúncios, já informava suas
possibilidades “dispondo ainda de algumas horas” ou “dispondo de alguns dias na
semana”126. Verificam-se, assim, horários de aulas ou lições nas Casas que vão
das 7 horas da manhã às 9 horas da noite127, de 1 hora às 6 horas da tarde128, ou
ainda, de “0 ½” horas da tarde às 9 horas da noite129
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Idem, ibidem.
Cf. Jornal do Comércio, 11/01/1889, p. 6.
127
Cf. Jornal do Comércio, 13/01/1869, p. 4.
128
Cf. Jornal do Comércio, 30/01/1879, p. 6.
129
Cf. Jornal do Comércio, 20/01/1889, p. 7.
126
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O contrato realizado entre os pais e os professores particulares ou os
preceptores era informal, baseado no acordo estabelecido, na maioria das vezes,
verbalmente. Dessa forma, era muito comum tanto a dispensa dos serviços, a
qualquer tempo, como também, os mestres declinarem da função. Para garantir a
permanência dos professores particulares e preceptores nas Casas até a finalização
dos ensinamentos, por vezes, esse acordo já tinha que ser definido no anúncio da
solicitação, como no exemplo a seguir:
PROFESSORA. Precisa-se de uma professora que esteja disposta a ir para fora da
corte, fazendo um contrato por longo tempo: exige-se que a professora conheça
bem a língua portuguesa; trata-se na rua do Hospício n. 49, ao meio-dia. (Jornal do
Comércio, 29/01/1879, p. 4 – grifo meu).

A rotatividade e descontinuidade dos serviços de educação, na Casa,
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também podem ser comprovadas no relato da preceptora Ina Von Binzer (1994):
É uma verdadeira sorte não se firmarem contratos aqui, nem se multarem as
rescisões. Mesmo constantemente ameaçadas de ser dispensadas mais dia menos
dia, podemos pelo menos fazer nossa trouxa quando julgamos que é demais. (p.
90).

A própria contratação de professores particulares e, principalmente, de
preceptores, constituía-se em um processo complexo, que, por vezes, pode ser
acompanhado pelo jornal, em anúncios que são respondidos dias depois,
solicitando-se nova publicação de endereço, ou de informações não constantes do
anúncio inicial.
Além disso, aqueles que não se identificavam130, normalmente pediam para
ser procurados através de cartas fechadas com as iniciais indicadas, deixadas em
estabelecimentos comerciais como lojas de calçados, de chapéus, de tecidos, de
bordados, livrarias, armazéns de pianos, farmácias, escritórios, colégios,
relojoarias, litografias, ou no escritório do jornal pelo qual era feito o anúncio.
Ainda, são registrados, quando se tratam de estrangeiros, os endereços dos
consulados para receber cartas ou dar informações sobre a pessoa que anunciava
seus préstimos. Assim, principalmente a partir da segunda metade do século XIX,

130

Como analisado anteriormente, era comum até a década de 60, que os anunciantes que
ofereciam os serviços de educação doméstica informassem no anúncio seu nome e endereço.
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aparecem o consulado de Portugal, o consulado francês, o consulado sueco, o
consulado alemão e a agência cosmopolita.
Algumas vezes, vários anúncios com propostas completamente diferentes
têm como referência o mesmo endereço, justamente por se tratar de
estabelecimentos comerciais, cujos proprietários ou empregados, como o próprio
anúncio afirmava, davam as informações solicitadas ou recebiam as cartas para
guardá-las até serem procuradas ou serem encaminhadas aos anunciantes, “por
especial favor” ou por “obsequio”.
Também são observadas, em alguns anúncios, as indicações de dois
endereços para informações ou cartas, provavelmente, dois estabelecimentos
comerciais, que, conforme a disponibilidade do anunciante, eram posteriormente
procurados. Esse sistema apresentava diversas dificuldades e, por vezes, os donos
dos estabelecimentos comerciais indicados é que eram obrigados a publicar
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anúncios no jornal, informando ao professor particular ou ao preceptor que havia
cartas para serem entregues aos mesmos.
Quanto à indicação dos anúncios, ainda, registram-se professores
particulares que se ofereciam para Casas apenas em determinados pontos da
cidade, porém a maioria indica como possibilidade de atuação a “corte e
arrabaldes”.
Apesar de não haver uniformidade entre os procedimentos organizacionais
na educação doméstica, algumas normas, como a “abertura” das aulas, eram
convencionadas e utilizadas em muitos casos, sugerindo o acompanhamento do
funcionamento dos colégios, não desconsiderando, porém, a flexibilidade que a
Casa podia proporcionar aos seus sujeitos. Nessa perspectiva, as aulas
funcionavam nas Casas desde a primeira quinzena de janeiro até 24 de dezembro,
excetuando-se as fazendas quando os ensinamentos eram, por vezes, intermitentes
até a preparação dos alunos, ou acompanhavam a disponibilidade dos mestres.
Os métodos utilizados para a educação das crianças nas Casas, também não
eram uniformes, sendo decididos pelos mestres e professores. No entanto, os pais
chancelavam essas práticas e, por vezes, interferiam na sua implementação.
Já em 1861, no Álbum litterario, periódico instructivo e recreativo, o editor
escrevia sobre a falta de homogeneidade nos métodos de ensino: “cada escola,
cada collegio, cada academia, têm sua escolha particular, e não é raro
relativamente a cada um, de anno para anno, mudar de compendios e de
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ensino”131. Na educação doméstica, então, podemos afirmar que cada mestre, cada
professor particular e preceptor tinha o seu próprio método, o qual, por vezes, era
criado pelo mesmo e anunciado para ser avaliado pelos pais.
Além de expor a não uniformidade nos métodos utilizados, o artigo anterior
ressalta, também, que não há compêndios brasileiros, pois “são todos os
compêndios em língua estrangeira”132, o que faz com que o “aluno que não está
bem corrente nessa língua, ou mesmo pouco sabe della, não comprehenda o que
estuda”133.
Uma vez que eram os pais que decidiam mandar ensinar a seus filhos certos
conhecimentos em detrimento de outros, baseados em preconceitos, em um gosto,
ou, simplesmente, tendo como guia a “rotina”, também eles participavam na
escolha dos métodos de ensino, considerando, na maioria das vezes, aqueles mais
apreciados à época. Quanto a esse papel insubstituível dos pais é feita uma
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0015646-CA

veemente defesa, na Revista Sul-Americana134, periódico publicado em 1888, em
artigo intitulado Qual é o saber mais proveitoso, traduzido do inglês, escrito por
Herbert Spencer, que afirmava:
Assim como no desenvolvimento sucessivo da sociedade a família precedeu o
Estado, visto que se educaram creanças antes de o Estado existir, e que se podem
educar depois da sua destruição; não podendo subsistir estado sem ellas, segue-se
que os deveres de pai de família tem uma importância superior aos de cidadão.
Desde que o valor e a força d’uma sociedade dependem em conclusão do caracter
dos cidadãos que a formam, e visto que a educação é o meio mais certo de influir
sobre o caracter, resulta naturalmente que a prosperidade da sociedade é fundada na
família. (p. 123).

Nesse contexto, cabia, então, à família decidir sobre o que e como seriam
ensinados os seus filhos, muitas vezes caminhando em um sentido diverso daquele
que o Estado propunha, por exemplo, quando o Estado já condenava os castigos
físicos, nas Casas, eles permaneciam sendo utilizados tanto por pais como por
mestres.
Entretanto, o autor, no referido artigo135, destaca o despreparo dos pais de
família para cumprir tal tarefa, principalmente as mães, que haviam recebido
131

Cf. Álbum litterario, periódico instructivo e recreativo, 15/03/1861, ano II, n. 16, p. 2.
Ibidem.
133
Ibidem.
134
Revista Sul-Americana, 1888, ano I,vol. 1, n. 8.
135
Revista Sul-Americana, 1889, ano II, vol. 1, n. 12.
132
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apenas uma educação baseada na memorização e na generalização de regras,
contentando-se em reproduzir as práticas que foram usadas com elas mesmas, sem
encaminhar para os filhos uma educação que fosse mais reflexiva ou utilitária:
Vede a joven mãe em lucta com as primeiras difficuldades da educação. Há apenas
alguns annos esta juvenil mulher estava ainda nos bancos da escola, onde lhe
sobrecarregavam a memória com palavras, nomes, datas, sem exercitar por forma
alguma a faculdade da reflexão. Alli, não lhe ministraram a menor idéia da maneira
de se assenhoriar d’esta com uma intelligencia infantil; e nada na sua educação a
póde tornar apta para conceber por ella própria os methodos que deverá empregar
mais tarde. Os annos seguintes foram consagrados ao estudo da musica, ás obras de
bordado, á leitura de romances e aos prazeres do mundo. Nunca attrairam o seu
pensamento para as graves responsabilidades que aguardam as futuras mães de
família; não lhe proporcionaram aquella sólida cultura intellectual que a podia
preparar para o desempenho d’estas responsabilidades. (p. 187).

Segundo o autor, sem saber agir de outra forma, os pais “mettem os
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abcdarios nas mãos das creanças muitos annos antes de o deverem fazer”136 e,
junto aos mestres, obrigavam a criança a decorar, repetindo corretamente as
palavras sem compreendê-las, bem como, ensinando por meio de regras, fazendo
com que, quando essas regras faltavam, o jovem não soubesse o que fazer, além
de que, tomavam a curiosidade infantil por “malicia”.
Nessa perspectiva e, por vezes, atendendo aos pais, o método mais utilizado
pelos mestres fundamentava-se em apresentar os conhecimentos de forma
abstrata, partindo das generalizações para os fatos particulares, decorando as
lições que eram verificadas rigorosamente e, sobre seus resultados, aplicavam-se
castigos físicos ou morais – esses últimos bastante apreciados na época – ou
recompensas.
Condenando severamente esses métodos utilizados com as crianças e jovens,
o autor, anteriormente citado, propunha o que seria um “método novo”, cujos
princípios estão descritos a seguir, levando a criança a refletir e aprender
expontaneamente. A análise de tal proposta permite depreender, através de sua
inversão, como seriam os métodos utilizados até então:
1. É uma verdade assente que em educação é preciso sempre proceder do simples
para o composto numa certa medida, sempre fundamentada.
2. O desenvolvimento do espírito, como todos os outros desenvolvimentos, é um
progresso do indefinido para o definido. Da mesma maneira que o resto do
organismo, o cérebro não attinge a perfeição da sua estructura senão na
136

Revista Sul-Americana, maio de 1889, ano II vol. 1, n. 12, p. 188.
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3.
4.

5.
6.
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7.

madureza. (...) Devemos assim contentar-nos, na educação, em começar por
noções grosseiras, e tender depois a esclarece-las gradualmente, facilitando á
creança a acquisição d’uma experiência que em breve corrigirá os erros mais
salientes e, de seguida, sucessivamente os erros menores. A fórmula scientifica
não deve ser dada senão quando as concepções chegarem à sua perfeição.
(...) apresentar ao espírito os princípios por intermédio de exemplos,
conduzindo-o do particular para o geral, do concreto para o abstrato.
A educação da creança deve ir de accordo, no modo e ordem seguida, com a
educação da humanidade, historicamente considerada. (...) D’alli vem que, para
se encontrar o bom methodo de educação, é preciso consultar a marcha que
seguiu a civilização.
(...) é preciso proceder do empírico para o racional.
(...) em matéria de educação é preciso animar com todas as suas forças o
desenvolvimento expontaneo. Seria preciso que a creança fosse por si mesma
conduzida a realisar as investigações, a tirar ella própria as conseqüências das
suas descobertas. É preciso ensinar-lhes o menos possível e faze-las descobrir o
mais possível.
A respeito das faculdades de comprehensão podemos estar certos de que nas
condições normaes a sã actividade é agradável e que a actividade penosa não é
sã. Embora até aqui a natureza emocionadora não se conforme senão muito
imperfeitamente com esta lei, a natureza intellectual conforma-se quase
perfeitamente, ao menos pelo que a creança manifesta. As repugnâncias que
patenteia por este ou aquelle estudo, com grande desgosto do mestre, não são
repugnâncias innatas, mas repugnâncias produzidas pelo systema pouco
judicioso seguido por este. (...) A experiência todos os dias mostra muito
claramente que existe sempre um methodo que produzirá nas creanças o
interesse até um vivo prazer. 137

O autor faz críticas, ainda, à lições das cousas, tradicionalmente utilizada na
educação das crianças:
Descrever as cousas a uma creança ou mostrar-lhes não é ensinal-a a observar, é
fazer d’ella um simples recipiente das observações dos outros: é enfraquecer mais
do que fortificar a sua disposição natural a instruir-se espontaneamente; é prival-a
do prazer que proporciona a actividade coroada de bom êxito; é apresentar-lhe a
attrahente acquisição dos conhecimentos sob o aspecto de um ensino formal, e
produzir por esta forma a indifferença, o desgosto, que mostram muitas vezes as
creanças por esta ordem de lições.138

Quanto aos castigos tanto físicos como morais, o autor apresenta diversas
restrições, principalmente porque, segundo ele, não produziriam os efeitos
esperados e apenas serviriam para tornar o sujeito mais rude:
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SPENCER, H. Qual é o saber mais proveitoso. Revista Sul-Americana, maio de 1889, ano II
vol. 1, n. 16, p. 249-251.
138
Idem, ibidem, n. 17, p. 267.
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Em summa, a verdade é que a selvageria produza selvageria, e a doçura a doçura.
As creanças que são tractadas sem bondade não vêm a ser boas. Tratal-as com
sympathia é desenvolver nellas sentimentos da mesma natureza. No governo
doméstico, da mesma forma que no governo político, o despotismo faz nascer uma
grande parte dos crimes que mais tarde se têm de punir; emquanto que uma
direcção suave e liberal evita as causas de discussão, e, melhorando por esta forma
os sentimentos ordinários, diminue a tendência ás transgressões da lei. Como John
Locke disse há muito tempo: ‘em matéria de educação os castigos severos fazem
pouco bem e podem fazer muito mal’. 139

No entanto, os professores da época, sejam de colégios ou das Casas, tinham
muitas dúvidas quanto à abolição dos castigos físicos e tais questionamentos
podem ser observados no programa de pontos das 4as Conferencias Pedagógicas
realizadas no Rio de Janeiro, em janeiro de 1877, e registradas na A Escola –
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Revista de educação e ensino140:
1O. Ensinar a intelligencia sem formar o coração do menino, não é ocupar-se d’elle
pela metade e amestra-lo no uso de armas de que póde abusar?
2O. A abolição dos castigos physicos nas escolas não deve ser acompanhada de um
systema de meios Moraes applicados com firmeza e critério, attenta a idade e
sentimentos dos alumnos? A ausência destes meios não é um vácuo na
educação? (p. 12 – grifo meu).

Além disso, o jornal

A instrucção publica, em artigo que tecia

considerações sobre o relatório da “commissão visitadora das escolas publicas e
particulares de instrucção primaria e secundaria do municipio da côrte”, assinado
pelo professor F. A. da Silva Castilho, em 1874, problematizava os castigos
físicos bastante observados por essa comissão em todas as escolas, principalmente
a utilização da palmatória, cujo agravante era o de já ter sido abolida pela lei. No
entanto, a despeito das regras e do regulamento da instrução publica, os castigos
eram comumente usados e até, por vezes, solicitados pelos pais, tendo como
principal argumento na defesa de sua utilização, o fato de as crianças serem
indisciplinadas, particularmente os meninos, como a própria comissão verificou:
“com pezar notou a comissão a falta de disciplina que se observa na maioria das
escolas de meninos, distinguindo-se neste ponto as de meninas”. Na educação da
Casa, o processo também era semelhante, e a abolição dos castigos encontrava
muitos opositores, conforme assinala o autor do artigo anteriormente citado: “as
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condições actuaes da nossa educação domestica e organisação escolar serão taes
que dispensem todo o gênero de punição (...)?”141.
No mesmo artigo, o autor descrevia, também, a solicitação feita pela
comissão visitadora das escolas para que alguns tipos de castigos fossem abolidos:
O que a commissão atreve-se, sem rebuço, a pedir é a cessação do castigo de
joelhos e o de braços abertos; o primeiro, posição humilde e respeitosa que toma a
creatura quando dirige suas preces ao Creador, produz no espírito do menino uma
impressão contraria daquella que se lhe devia inocular, e faz-lhe perder a gravidade
que a ella ordinariamente se liga; o segundo é uma verdadeira tortura e um protesto
contra as regras hygienicas, que se devem observar na disciplina escolar;
finalmente um e outro em vez de concorrerem para melhorar o caracter do alumno,
pelo contrario mais o estragam.142

O autor chamava atenção, ainda, para o fato de que a utilização de castigos
físicos,

associados

à

educação

e

ao

ensino,

havia

sido

empregada
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“primitivamente” pela igreja em seus seminários fundados sob o princípio
religioso de contrição e penitência, nos quais o caráter de veneração e provações
tornava-os “respeitáveis”, distinguindo-se, substancialmente, do que acontecia
então na educação de crianças e jovens do século XIX.
Na mesma revista, já em 1879, o professor paranaense José Francisco da
Rocha, escrevia em artigo intitulado Duas palavras sobre a instrucção pública,
datado de 28 de março de 1878, regras que deviam ser consideradas para “os
differentes meios de ensinar”, acrescentando que “o melhor methodo é o que
resulta da vocação e vontade do professor”. Nesse sentido, o autor descreve qual
deveria ser a postura do mestre na condução da aprendizagem e disciplina de seus
alunos, demonstrando, com clareza, como eram os métodos baseados em castigos
e recompensas:
Deve sempre o professor manifestar-se com effusão, deve mostrar interesse vivo
pelo adintamento de seus alumnos. Um conselho affavel deve primeiramente
corrigir o mau procedimento do menino. Não é isso bastante? Uma observação
mais enérgica. Não basta? Uma reprehensão severa; e outros muitos recursos, que
sejam estimulantes fecundos e de acção poderosa para a applicação do menino.
Enfim, os castigos Moraes ficão sempre á discrição e discernimento do mestre. O
professor não deve de modo algum, dar a entender á seus alumnos que os castiga
por paixão ou com ira, mas por necessidade e com circumspecção e delicadeza. Os
castigos amiudados perdem muito de impressão, e podem gastar ou inutilisar os
brios do menino. Uma boa acção não deve de modo algum passar desapercebida
141
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A instrucção publica, 30/08/1874, ano III, n. 35, p. 319.
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pelo mestre; o contrario esterelisaria a vontade do alumno, e mataria as melhores
tendências. Os prêmios também não devem ser fáceis ou amiudados, porque podem
assim inutilisar os estímulos. Uma acção má deve logo receber um correctivo
prompto e efficaz. Não deve porém o castigo ser executado sem que o mestre faça
sentir ao alumno seu erro, sem que exprima-lhe a dor com que vai castigal-o. O
professor nunca deve mostrar a seus alumnos fraqueza moral ou flexibilidade, nem
certa prepotência que os aborreça. 143

A valorização e a suposta indispensabilidade da aplicação de castigos, como
método na educação das crianças e jovens, tinham como sustentação, muito
corroborada por estrangeiros que vinham exercer o magistério no Brasil, o fato de
que as crianças brasileiras que recebiam educação eram criadas e formadas para
serem futuros “senhores” e, como tal, habituadas no lar doméstico a uma atitude
autoritária com escravos e criados.
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Quanto a isso Gilberto Freyre (1997) relata que:
Nas suas recordações de infância o Visconde de Taunay, que foi um homem tão
suave, quase uma moça, confessa que gostava de fazer suas judiariazinhas com os
muleques. E há um trecho de romance de Machado de Assis em que o fino
observador da sociedade brasileira do tempo do Império retrata-nos o tipo do
menino sadista; da criança pervertida pelas condições sociais de sua formação entre
escravos inermes; entre criaturas dóceis aos seus caprichos. (...) Aquele mórbido
deleite em ser mau com os inferiores e com os animais é bem nosso: é de todo
menino brasileiro atingido pela influencia do sistema escravocrata. (p. 370).

Nessa perspectiva, Augusto Cony, colaborador do periódico Instrucção
Nacional144, em dezembro de 1873, afirma os efeitos da “má educação” dos filhos
e ratifica a idéia de que os pais deviam educá-los antes de mandá-los para o
mestre, facilitando e possibilitando mais esmero a tarefa destes:
Não estando habituado a obedecer, á primeira contrariedade por que o mestre faça
passar o menino, á primeira concessão que se lhe negue, a elle que no lar domestico
esbofeteou a escravos, enxovalhou a famulos, que viu curvar-se ao império de seu
poder e vontade por meio de um acto de malcriação sua boa e condescendente mãi,
reage com toda a força de que dispõe, e procura sacudir para longe de si o pesado
jugo do respeito e obediência, necessários a todo o principio de ordem, por que se
lhe quer fazer passar. (p. 20).

Para conter o “genio” das crianças brasileiras, eram instrumentos de trabalho
de muitos professores, não só no interior, mas também na corte, a “palmatória de
páo”, a “palmatória de balêa”, o “azorrague”, as “corrêas”, as “cordas”, “a vara de
143
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marmeleiro”. Por vezes, as Casas possuíam seus próprios instrumentos de
castigos, que eram oferecidos ao professor ou preceptor, para quando sua
utilização fosse necessária, ficando expostos nas salas onde se davam as lições,
para depois serem guardados numa pequena dispensa junto aos aparelhos de
tortura dos escravos, formando o arsenal com que a Casa impunha o seu poder aos
seus habitantes.
Pais condescendentes, geralmente, esperavam do mestre a educação de seus
filhos, entendida, também, como aplicação de castigos físicos e morais.
Em 1887, Alambary Luz, voltando a reeditar a folha quinzenal A instrucção
publica, depois de alguns anos de interrupção, faz um balanço da educação desde
que começou a publicar o periódico, concluindo que pouco foi trilhado nesses 15
anos, especialmente quanto aos métodos de ensino, constatando a prática dos
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castigos físicos, permanentemente utilizada e aplaudida pelos pais de família:
Depois do muito que se tem escripto acerca da necessidade de formar o caracter dos
nossos filhos desde a primeira idade, excluindo das casas em que se dá o pão do
espírito quanto possa accaretar a menor offensa á dignidade do homem e ao
respeito de si próprio, vimos com o maior desgosto e não menor espanto campear
sustentada e applaudida por grande numero de ilustres pais de família a regra do
castigo corporal. – Isto prova, salvas digníssimas excepções, que a rotina impera
não só nos institutos públicos e particulares, senão também, e poderosamente, nos
costumes desta immensa capital!145

O mesmo periódico, dias depois, publica um artigo intitulado Castigos
corporais, no qual é relatado um encontro do redator, com J. Paroz, diretor de
uma Escola Normal em Berna e redator de um jornal pedagógico na Suíça. A
palestra entre os dois educadores versava sobre a seguinte questão: Deve-se dar de
vara nas crianças?. A resposta a todas as questões suscitadas a partir desta, como
“Se a vara for admittida, como devera ser empregada?” e “Corrigir-se-há durante
a cólera ou sob o império de indignação causada por falta grave, por delicto
excepcional?”, é sempre “não”146, seguida da argumentação desta negativa. Tal
artigo causou protestos, que são relatados na mesma folha na publicação
seguinte147, levando J. Paroz a fazer uma réplica de suas observações,
considerando a possibilidade das exceções, através do exemplo que conta:
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A instrucção publica, 22/09/1887, ano V, n. 5.
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Há dias, explicava uma lição e tinha defronte de mim duas alumnas, de 11 a 12
annos, distrahidas e estouvadas. Admoestei-as duas vezes para que entrassem na
ordem; não o consegui. Então com toda a gravidade approximei-me dellas e sem
dizer-lhes nada, em cada uma appliquei um tapa. Logo que a vermelhidão subio ás
faces o estouvamento desappareceu e não tive mais necessidade de recommendarlhes que estivessem attentas. Sim, uma excepção de vez em quando póde produzir
excellente effeito. Porém, quando fazer excepção? Aqui está a difficuldade. (p. 44).

Esse fato demonstra qual era a complexidade que envolvia a questão dos
castigos físicos e sua utilização, nas mais variadas modalidades de educação, e
cujos oponentes precisavam buscar alternativas convincentes para persuadir os
mestres, acostumados a essas práticas cotidianas. Assim, com argumentos
referentes aos males causados à saúde, à Universidade que havia proscrito essa
ação148, a modelos estrangeiros muito apreciados, os opositores dos castigos
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físicos afirmavam a não existência de nenhuma exceção e travavam inúmeras
discussões nos periódicos da época. Aos mestres que se sentiam desautorizados
diante dos alunos, propunham a substituição dos castigos físicos pelos “castigos
moraes”. Tais castigos “os moraes”, alertava-se aos mestres “são os que devereis
sempre preferir, porque esses não alteram a saúde” e parecem “mais efficazes”.
Ensinava-se como deviam ser os castigos morais:
Marcai na aula um lugar destinado especialmente aos maus alumnos; não é
necessário que seja o mais escuro ou o menos arejado; bastará que seja o lugar das
crianças punidas, e é quanto basta para que nenhuma queira occupal-o. Pode-se
imaginar castigo mais simples e innocente? Há outro que podeis infligir havendo
em conta as aptidões particulares do menino que quereis castigar.(...) Ao menino
mais quieto e fraco, castigareis com os brincos que exigem força; o que se agita
mais e revella vitalidade exhuberante, será sufficientemente punido quando o
obrigardes a jogos tranquillos, e os vossos castigos, assim repartidos, produzirão
um grande effeito sem que seja nunca permittido a ninguém accusar-nos de
excessiva severidade.149

Em 1889, a discussão acerca da utilização de castigos físicos na educação
permanecia, entretanto, já havia algum consenso no sentido de que eram
preferíveis os castigos morais, os quais eram exemplificados da seguinte forma:
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Conferência pedagógica proferida pelo Dr. Gallard, intitulada “Hygiene para uso dos mestresescolas”, reproduzida na integra no jornal A instrucção publica, 10/08/1873, ano II, n. 32, p. 265266.
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O primeiro fim que se deve ter no castigo é inspirar á discípula vergonha e
sentimento de sua falta. Quando estes dois pezares não fazem impressão no
caracter, impõe-se-lhe privação d’algum prazer ou distracção, de objecto preferido,
para lhe gravar no espírito lembrança tal de sua falta, que d’ahi por diante não trate
de n’ella recahir sem que logo se recorde dos tormentos que padeceu; de forma que
o instincto de seu interesse conservando-a em guarda contra si própria, se tornem
mais raras as recahidas.150

Nesse sentido, eram descritos e tidos como muito eficazes os castigos
morais considerados como “penas que a razão aprova”. Entre outros,
recomendava-se que as mães recusassem o beijo das filhas antes de deitar para
que estas refletissem sobre as suas faltas, que dobrassem o castigo quando este
fosse questionado ou agravassem-no quando houvesse “murmurações” ao seu
cumprimento. Era recomendado, ainda, obrigar a menina a copiar, a traduzir ou a
recitar um pedaço de fragmento da literatura relacionada ao assunto da falta
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cometida, privá-la de descanso, dos brinquedos ou daquelas coisas que mais
apreciasse, deixando-a fatigada para melhor se comportar no futuro, escrever cem
e muitas centenas de vezes aquilo que errou, porém “aplicando-se a escrita alguma
regra de gramática” que possa ser memorizada, pois a repetição pura e simples
não dá resultados além de gastar o tempo.
Ensinava-se aos pais como lidar com determinadas situações sem ter que
recorrer aos castigos físicos, mas utilizando-se apenas de castigos morais:
Quando o amor do brinquedo e do jogo dominar a criança a ponto de a desviar do
trabalho e de prejudicar o seu adeantamento, podem cural-a d’essa paixão pela
mesma forma de que uzou certo pai para com o filho. Só gostava este de cartas, e
exclusivamente se entregava a este prazer, disse-lhe então o pai: ‘Visto que tens
decidida enclinação ao jogo, e que é mixter saber o que fazemos, quero dar-te
mestre de Wist, de voltarete, etc.’. Foram com effeito chamados os professores que
se succederam com tanta assiduidade, que o rapaz cançado das lições aborreceu as
cartas e pediu perdão. Bastaria dizer á menina um dia, com frieza, que ella podia
dedicar o dia todo ao divertimento de que tem tanto gosto, e obrigal-a a isso desde
manhã até á noite. A mãe pode ficar certa de que esses dois ou três dias,
empregados ociosamente na apparencia, não serão sem fructo, e que a filha pedirá
por favor licença para continuar nas variadas occupações do seu trabalho. 151

Os castigos corporais, como privação de alimentos, comer apenas pão seco,
privação de bons vestidos, só eram recomendados quando “servem para punir a
150

A família. Jornal litterario. São Paulo, 09/03/1889, ano I, n. 15, p. 1. O jornal A família,
inicialmente publicado em São Paulo, em 18 de maio desse mesmo ano, passa a ser publicado no
Rio de Janeiro, sugerindo a mudança de sua proprietária Josephina Álvares de Azevedo para a
Corte.
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127
menina por onde ella peccou”, ou seja, se a menina tiver “furtado gulodices,
comido frutas verdes ou qualquer outra couza nociva; será justíssimo que a
privem de comida”, da mesma forma que “se tiver manchado, rasgado ou perdido,
por desordem ou estovamento, algum vestido, será mais que conveniente que a
privem de se vestir com aceio”152. Apenas nesses casos eram recomendados tais
castigos, no entanto, o princípio da “represália” era plenamente aceito e
aconselhado aos pais e mestres:
Se espancou alguém, espancal-a-hão do mesmo modo (caso único que a razão
admitte); se se apoderou d’alguma cousa por astúcia, força ou violência, tirar-lhehão além d’esse objecto aquelle dos seus que ella mais gostar e se dará á sua
victima; se ella maltratar a seus inferiores obrigal-a-hão a emendar-se privando-a
por algum tempo do serviço d’esses inferiores, para lhe dar a conhecer o valor
délles e combater-lhe a altivez. 153
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Os estrangeiros também traziam de seus países de origem os métodos
disciplinares, principalmente morais, tidos como os mais apropriados para a
educação. Entretanto, algumas vezes, tais métodos não produziam o efeito
desejado, seja pelas diferenças culturais existentes entre mestres e discípulos, seja
pela interpretação errônea da finalidade de tal procedimento, levando-os, por
vezes, a optarem pelos velhos hábitos. É o que relata a preceptora Ina Von Binzer
(1994), em uma de suas cartas:
Não consigo habituar-me a este ensino superficial; mas, quando começo a
profundar-me ainda é pior: fico completamente desanimada. A respeito da
disciplina então! Só essa palavra já me faz subir o sangue à cabeça. Imagine isto:
outro dia, ao entrar na classe, achei-a muito irrequieta e barulhenta e na minha
confusão recorri ao Bormann. Quando obtive silêncio para poder ser ouvida,
ordenei: “Levantar, sentar”, cinco vezes seguidas, o que no nosso país nunca deixa
de ser considerado vergonhoso para uma classe. Mas, aqui – oh! Santa Simplicitas!
– , quando cheguei a fazer-lhes compreender o que delas esperava, as crianças
estavam tão longe de imaginar que aquilo representasse um castigo, que julgaram
tratar-se de uma boa brincadeira e pulavam perpendicularmente como um prumo,
para cima e para baixo, feito autômatos, divertindo-se regiamente. Grete, desde
então o Borman está definitivamente descartado, para mim, aqui no Brasil.
Reconheço ser indispensável adotar-se uma pedagogia aqui, mas ela deve ser
brasileira e não alemã, calcada sobre moldes brasileiros e adaptada ao caráter do
povo e às condições de sua vida doméstica. As crianças brasileiras, em absoluto,
não devem ser educadas por alemães; é trabalho perdido, pois o enxerto de planta
estrangeira que se faz à juventude daqui não pegará. (p. 87).
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Voltando aos métodos de ensino, podem ser listados, a partir das fontes, três
métodos mais utilizados, no século XIX, que eram aplicados, também, à educação
das Casas: o individual, o simultâneo, e o “mutuo”.
O método individual foi, sem dúvida, o mais usado na educação de
Oitocentos, e como não poderia deixar de ser, o mais adequado à educação
doméstica. Nele cada aluno era atendido individualmente pelo professor, não só
no que tange a conhecimentos ensinados, mas também na observação de seus
progressos e recuos, bem como, na aplicação das “sabatinas” e “tomadas de lição
ou ponto”.
Em

dezembro de 1855, o jornal A Semana154 publicava em sua parte

literária, uma exposição dos métodos de ensino mais conhecidos no Brasil para o
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ensino primário, fazendo uma análise de sua aplicação:
O methodo individual tem muitas vantagens preciosas. Por via d’elle o preceptor,
ou professor contrahe um intimo conhecimento das disposições, do gênio, do
caracter, das inclinações e da vocação do alumno; e por conseqüência acha-se
habilitado para formar-lhe o coração, e dirigir-lhe a intelligencia. Mas tem este
methodo dous grandes inconvenientes. Carecia, que houvesse, como no Emilio de
Rousseaux um professor para cada discípulo; e este discípulo assim isolado, seria
de um caracter insociável; e o seu saber seria como o ouro do usurário, que só
aproveita á grosseira cobiça de quem o aferrolha. (p. 4).

O método simultâneo consistia em um só professor encarregar-se de um
número

proporcional

de

alunos,

fazendo com que eles trabalhassem

associadamente, mesmo que estando em graus diferentes de aprendizagem. Nesse
caso, o professor atendia a cada um dos alunos, disponibilizando e determinando
aquilo de que cada um necessitava. Esse método era considerado vantajoso, pois
permitia o “espírito de associação no trabalho, a harmonia e a concorrência de
seus esforços, o espírito da ordem e de emulação”. No entanto, não poderia ser
aplicado a muitos alunos e sua desvantagem era atribuída a que, estando os
alunos em graus de progresso diferentes, “necessariamente os mais adiantados
ficarão estacionários á espera dos mais atrazados”, ou então os mais atrasados
ficariam “embaraçados” à espera do professor.
Também o método simultâneo era utilizado na educação doméstica,
principalmente porque, normalmente, os preceptores atendiam a mais de um aluno
e, não raro, isso sucedia, ainda, com os professores particulares.
154
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O método de ensino mútuo é um dos primeiros métodos de ensino coletivo
utilizado na escola que se instituía, com o professor dirigindo a sala de aula em
torno de conhecimentos, exercícios e objetivos de aprendizagem comuns a todos
os alunos. No século XIX, apesar da intensa resistência dos professores, ele foi
pouco a pouco sendo implementado e difundido, principalmente nos
estabelecimentos oficiais, seguidos pelos colégios particulares. Dessa forma,
sendo implantado na escola pública estatal, passou a representar um dos aspectos
de diferenciação desta escola, sob a administração ou fiscalização do Estado,
distanciando-a, cada vez mais, da Casa e do que ela podia proporcionar.
Contudo, como acontece em todas as épocas, quando ocorrem mudanças em
posturas há muito constituídas, alguns professores contemporâneos da
popularização do método mútuo nunca o utilizaram, mesmo ou até por ser este
uma prescrição do Estado, e permaneceram, também, nas instituições formais de
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ensino, utilizando os métodos anteriores, mais afeitos à educação das Casas.
Além desses, existiam métodos para ensinar a ler e a escrever, bastante
comentados na época, como o método “Bacadafá”, o método “Jacotot”155, ambos
analíticos, e que encontravam opinião desfavorável entre a quase totalidade de
professores, que preferiam o “antigo” método sintético de decomposição das
sílabas para o ensino da leitura.
Independente do método utilizado, as lições dadas aos alunos seguiam um
ritual que pode ser resumido da seguinte forma:
[o professor] indica ao menino as paginas de um livro para objecto da lição quer
seja de grammatica ou leitura, quer seja de arithmetica ou cathecismo. Os mais
zelosos mestres interrogam os alumnos no fim do tempo da aula, e usando da
formula – adiante! adiante! adiante! nos casos de hesitação nas respostas chegam
ao termo da argumentação ou sabbatina ou interrogação ou que melhor nome tenha
com a consciência tranquilla de haverem cumprido um dever regulamentar. (p.
34).156

A educação nas Casas, quando se tratava do ensino elementar, tinha como
objetivos gerais ensinar “de cór” todas as regras de grammatica, encaminhar a

155

Sobre o método natural ou universal de Jacotot ver o artigo constante de A Escola – Revista de
educação e de ensino, 1877, volume segundo, p. 206- 208.
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leitura de textos clássicos, conhecer as quatro espécies de operações de aritmética
e ensinar todas as orações do catecismo.157
Baseados no ensino pela memória, grande parte dos métodos utilizados, no
Brasil, em Oitocentos, tinham como subsídio principal a memorização do que
estava sendo ensinado. Assim, durante até 8 horas por dia, as crianças e jovens
fixavam os olhos sobre as páginas dos livros, realizavam inúmeros exercícios
semelhantes, cópias, declamações, respondiam a sabatinas, argüições e eram
corrigidos naqueles que eram considerados os “defeitos principaes dos
meninos”158: “distração, orgulho, sensualidade, preguiça, ambição, perversidade e
egoísmo”, assim como, eram estimulados naquelas que eram consideradas as
“principaes qualidades a crear-se”: “franqueza, ordem, pudor, actividade,
civilidade, obediência e exactidão”.
Sujeitos a professores particulares e preceptores, essas crianças e jovens
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encontravam, no contexto em que viviam fora das aulas ou lições, um dia-a-dia
repleto de adultos, de outras crianças, espaços e “muleques” filhos de escravos
que não tendo que se submeter à educação, como era entendida e trabalhada, por
vezes, guardadas as devidas proporções, eram mais livres que os próprios
pequenos senhores e juntos aprendiam, no cotidiano doméstico, aquilo que os
mestres, mesmo das Casas, desconsideravam: a infância.
A educação doméstica e seus mestres, com seus conhecimentos, métodos e
posturas, como foi demonstrado até aqui, era uma prática recorrente no Brasil de
Oitocentos, permanecendo, assim, mesmo com a ascensão dos colégios
particulares e da escola pública estatal, durante todo o século XIX e até para além
dele.
Copiada dos exemplos dados pelas famílias reais, pode-se afirmar que a
educação doméstica nas Casas das elites, na modernidade, tem suas origens na
nobreza e é também nessa classe que ela se conserva oficialmente por mais tempo,
até ser definitivamente substituída pelas escolas instituídas.
A família imperial brasileira, mesmo depois de deixar o país para viver no
exílio, após a proclamação da república, manteve, ainda por muito tempo, o
costume de ter preceptores encarregados da educação de seus filhos. Já no século
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XX, com o reconhecimento e a obrigatoriedade da escola, esses preceptores
encarregavam-se de complementar a educação escolar.
Desse modo, encontramos em 1922159, com o retorno da família imperial ao
Brasil, após ter sido revogado o exílio no governo do presidente Epitácio Pessoa,
a contratação da filha do “velho” Barão e da Baronesa de Maya-Monteiro, Maria
Luiza de Maya-Monteiro, para a função de “governanta” dos três filhos maiores
do Príncipe Pedro de Alcântara de Orleans e Bragança, primogênito da Princesa
Isabel. O Barão de Maya-Monteiro residia em Petrópolis e vendo-se
provavelmente empobrecido com os novos ares republicanos, aceitou empregar as
três filhas mulheres: Maria Luiza, Leopoldina e Antonieta. Maria Luiza foi
recomendada pelo próprio Barão ao Príncipe de Orleans e Bragança, como “aluna
exemplar do Colégio Sion em Petrópolis”, ressaltando-se seu “excelente
português e também, muito bom francês”. O Príncipe optou por uma “governanta”
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brasileira, justamente para ensinar português as três crianças maiores que,
nascidas em França durante o exílio, não falavam corretamente essa língua. Maria
Luiza atuou como “governanta” para duas gerações da família imperial,
coordenando os preceptores contratados para os filhos do príncipe e auxiliando na
educação, já escolar, de seus seis netos e vivendo o resto de seus dias junto à
família.
A personalidade dessa governanta-preceptora, descrita pela segunda geração
de seus pupilos, é reveladora de aspectos provavelmente comuns a suas
antecessoras. A memória traçada sobre ela, descreve uma mulher que falava
francês fluentemente, redigia muito bem, acompanhava a família em todas as
viagens no Brasil e no exterior. Católica fervorosa, nunca se casou ou teve
qualquer relação amorosa conhecida. Sua principal função era a administração de
toda a organização da casa, supervisionando os empregados do jardineiro à
preparação de recepções. Além disso, acompanhava as crianças nas tarefas
escolares e ensinava-os a falar francês. Confeccionava brinquedos para as
crianças, presentes de Natal e de Páscoa, costurava e tricotava parte das roupas
infantis, colecionava receitas, contratava os empregados, fazia a contabilidade da
casa, dividindo tarefas, hoje consideradas como da “mãe”. Ocupava um quarto na
parte nobre da casa, bem mobiliado e, apesar de “generosa”, mantinha um
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semblante extremamente melancólico, jamais sorrindo ou manifestando alegria
extremada.
A última governanta encontrada nas fontes pesquisadas, encarregada da
educação de crianças da elite nos moldes do século XIX, revela um pouco a
personalidade dessas mulheres, cujo cotidiano estava perpassado por funções que
hoje estão distribuídas entre a família e a escola.
Imbuída desses ofícios cotidianos, nesse contexto das Casas das elites, é que
a educação doméstica adquiriu seu estatuto, modelando, inicialmente, como
deveria vir a ser a educação escolar e resistindo à emergência desta, chegando
quase até os nossos dias.

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0015646-CA

2.4
A Educação Doméstica na literatura brasileira Oitocentista
A literatura que retrata o século XIX no Brasil é, sem dúvida, uma das
principais fontes para se tecer um panorama da realidade existente, pois embora se
apresente como narrativa de ficção, contém elementos que outras fontes
documentais daquele período, as cartas, as fotografias, os anúncios e a própria
imprensa, não explicitam de forma tão elucidativa, mostrando, no tempo recortado
pelo romancista, o movimento e a dinâmica do cotidiano dos sujeitos.
Além disso, os romances possuem o realismo dos costumes com descrições,
por vezes satíricas ou caricatas, reveladoras da vida burguesa, classe consumidora
dos mesmos, que se deliciava em ver retratadas as histórias que exacerbavam o
cotidiano, como no teatro de Martins Pena, dicotomizando os nexos entre o bem e
o mal, o certo e o errado, o moral e o imoral.
Constituindo-se, assim, como arquivo de memórias de uma época, a
literatura Oitocentista aponta uma série de “tipos populares”, presentes na
realidade, como a parteira, as comadres, as beatas, as cartomantes, as viúvas, os
“moços” vindos do interior, os estrangeiros, os caixeiros, os “cléricos lúbricos, os
barbeiros, os sonolentos guardas do paço” e também traça algum perfil daqueles
que educavam as meninas e os meninos, ou ensinavam ofícios a uma sociedade
tão carente de artesãos.
Sem nenhuma pretensão de análise literária, mas apenas de mergulhar nas
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fontes, desvelando aquilo que está arquivado e pode ser analisado em mais uma
possibilidade de demonstrar o contexto em que se dá a educação doméstica no
Brasil de Oitocentos, tomei o romance como forma de construir/reconstruir o
passado, por vezes já tão lido, mas ainda passível e possibilitador de novas
leituras.
Os romances do período conhecido na literatura brasileira como
“romantismo”, e o “realismo”, de maneira geral, iniciam descrevendo o “herói”,
ou seja, o personagem principal e o seu entorno. Essa referência, quase sempre,
dedica alguns parágrafos a contar a condição educacional do personagem e como
esta foi atingida, o que já demonstra não haver uniformidade na aquisição da
educação durante o século XIX.
Inseridos em diferentes histórias, transitam amas, governantas, mestres
preceptores, professores particulares de línguas, música, dança e toda série de
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“prendas” consideradas como indispensáveis à boa educação; aulas-domésticas
dadas por parentes, agregados, capelões locais, ou, ainda, os mestres-escolas, que
ministravam as aulas esporádicas ou periódicas em suas próprias casas, além dos
colégios particulares e dos temidos internatos. Esse variado cenário de
possibilidades educacionais permitiu que cada personagem de nossa literatura
tivesse um currículo próprio e uma forma personalizada de adquirir educação,
tanto no que se refere à instrução como à educação, como formação.
Os colégios e seus professores, como também constatado na literatura
portuguesa160, não são os principais alvos literários e a educação doméstica
aparece, especialmente, quando se trata de instrução elementar e de conteúdos
específicos e, particularmente, na educação feminina, sendo ainda utilizada de
forma exclusiva na educação oferecida a alguns personagens.
No Brasil, a educação doméstica está representada na literatura desse
período, tanto no ensino de primeiras letras e de aprendizagens consideradas
indispensáveis à boa educação das elites, como na perspectiva de aquisição de um
ofício, principalmente para as mulheres que, não dispondo de sustentação
parental, tinham que prover o seu próprio sustento, sendo a ocupação de mestra de
meninas a única opção descrita e, relativamente, aceita nas histórias dos
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romances. Os colégios, por sua vez, aparecem complementando a educação
doméstica ou o inverso, caracterizando-se, na literatura, como uma opção
utilizada, na maioria das vezes, para meninas órfãs e para meninos que
necessitavam ser internos ou concluir os estudos, visando aos exames
preparatórios, ou ainda, para aqueles que não podiam contar com preceptores
próprios.
Mesmo no romance intitulado O Atheneu-chronicas de saudades de Raul
Pompéia, publicado em folhetins no jornal Gazeta de Notícias, a partir de abril de
1888, que, de maneira autobiográfica, narra dois anos da vida do autor no interior
de um internato para meninos, localizado na Corte Imperial, ou seja, um colégio
particular muito respeitado na época, ainda assim, esse romance refere-se à
educação doméstica, quando o autor conta sua educação até os 11 anos, data de
ingresso no Ateneu.
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Ao deparar-se com a inevitável entrada à porta do Ateneu, o autor relembra
os “felizes tempos” em que desfrutara a educação “exoticamente na estufa de
carinho que é o regime do amor doméstico”, acrescentando:
diferente do que se encontra fora, tão diferente, que parece o poema dos cuidados
maternos um artifício sentimental, com a vantagem única de fazer mais sensível a
criatura à impressão rude do primeiro ensinamento, têmpera brusca da vitalidade na
influência de um novo clima rigoroso. (POMPÉIA, 1997, p. 11).

Logo a seguir, como para não deixar que se apaguem diante de uma
realidade que se demonstra completamente diferente, o autor narra suas
experiências educacionais anteriores ao Ateneu:
Freqüentara como externo, durante alguns meses, uma escola familiar do
Caminho Novo, onde algumas senhoras inglesas, sob a direção do pai,
distribuíam educação à infância como melhor lhes parecia. Entrava às nove
horas, timidamente, ignorando as lições com a maior regularidade, e bocejava até às
duas, torcendo-me de insipidez sobre os carcomidos bancos que o colégio
comprara, de pinho e usados; lustrosos do contato da malandragem de não sei
quantas gerações de pequenos. (Idem, p. 11 – grifo meu).

O externato familiar, ao qual se refere o autor, parece adequar-se à categoria
de colégios particulares, bastante presentes na Corte, onde as aulas eram
proferidas em uma parte da casa, nesse caso, das mestras. Chama atenção, ainda, o
fato de que “as mestras” eram inglesas e faziam aquilo que julgavam ser a melhor
forma de “distribuir” a educação às crianças.
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Por alguma razão, o nosso autor/personagem deixou a escola das senhoras
inglesas como revela a seguir: “Lecionou-me depois um professor em domicílio”.
A essas experiências, o autor denomina “ensaio da vida escolar a que me sujeitou
a família, antes da verdadeira provação, eu estava perfeitamente virgem para as
sensações novas da nova fase. O internato!”.
Que diferenças tão grandes apresentavam-se entre a educação doméstica, até
os 11 anos, e o internato para o qual o autor se dirigia? Possivelmente, pelo tom
de melancolia e saudades que se segue à narrativa, a educação doméstica recebida
por esse personagem era quase um intervalo da própria rotina da Casa e permitia
uma certa informalidade na conduta, coerente com o que ele mesmo chama de
“conchego placentário da dieta caseira”.
Quanto ao Ateneu, supõe-se que retrate um período da vida de Raul
Pompéia, entre os 10 e os 16 anos, em que recebeu educação escolar em um dos
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mais famosos colégios da Corte naquele período, o Colégio Abílio, dirigido pelo
Dr. Abílio César Borges, o Barão de Macaúbas.
Outra crônica de costumes, representante da literatura de Oitocentos, que
nos fala da educação doméstica, é Memórias de um Sargento de Milícias de
Manuel Antônio de Almeida, publicado entre 1854 e 1855.
Nessa obra, o “herói da história” é descrito desde o seu nascimento,
narrando-se suas aventuras de menino travesso vivendo no Rio de Janeiro na corte
de D. João VI. A história de Leonardo, que viria a ser o sargento de milícias,
começa com a fuga da mãe de volta para Lisboa e o abandono do menino pelo pai,
entregue aos cuidados do padrinho, um barbeiro típico daquele tempo e lugar que,
por não ter filhos, afeiçoa-se ao menino e cria-o como tal. Pensando no futuro do
menino, o padrinho estuda as opções possíveis de educação à época e decide-se,
inicialmente, por ensinar-lhe, ele mesmo, a ler e a escrever, até que, conforme
seus planos, pudesse ser levado para a escola:
Ele está ainda muito pequeno, mas vou tratar de o ir desasnando aqui mesmo em
casa, e quando tiver doze ou quatorze anos há de me entrar para a escola. Tendo
ruminado por muito tempo esta idéia, um dia de manhã chamou o pequeno e disselhe: _ Menino, venha cá, você está ficando um homem (tinha ele nove anos); é
preciso que aprenda alguma coisa para vir um dia a ser gente; de segunda-feira em
diante (estava na quarta-feira) começarei a ensinar-lhe o bê-á-bá. Farte-se de
travessuras por este resto de semana. (ALMEIDA, 1997, p. 22-23).
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A cargo dos pais, a educação doméstica era dada da forma mais prosaica que
se possa imaginar, começando, na maioria das vezes, por se decorar o alfabeto e
depois ir reunindo as letras de forma que, além de escrevê-las, decorassem o som
que representavam. Dessa forma, também o padrinho de Leonardo começou a
ensinar-lhe: “(...) o compadre aplicava-se a trabalhar na realização de seus
intentos, e começou por ensinar o a-bê-cê ao menino; porém, por primeira
contrariedade, este empacou no F, e nada o fazia passar adiante”(Idem, p. 34).
A preocupação do padrinho em relação ao afilhado, agora sob seus cuidados,
tinha também o caráter de decisão sobre o futuro do menino, pois era no caminho
da educação dada aos meninos que já se delineava o futuro a seguir: ou aprendiz
de um ofício, que iria executar por toda a vida, comumente o ofício do pai; ou
para ser clérigo, o que significava uma vida sem necessidades e gozando do
respeito dos párocos; ou tornar-se um estudioso, concluindo os estudos nas
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instituições que havia por aqui e acabando por ir para Coimbra:
Pelo ofício do pai...(pensava ele) ganha-se, é verdade, dinheiro quando se tem jeito,
porém sempre se há de dizer: _ora, é um meirinho!... Nada... por este lado não...
Pelo meu ofício... é verdade que eu arranjei-me (...), porém não o quero fazer
escravo dos quatro vinténs dos fregueses... Seria talvez bom mandá-lo ao estudo...
porém para que diabo serve o estudo? Verdade é que ele parece ter boa memória, e
eu podia mais para adiante mandá-lo a Coimbra... Sim, é verdade... eu tenho
aquelas patacas; estou já velho, não tenho filhos nem outros parentes... mas também
que diabo se fará ele em Coimbra? licenciado não: é mau ofício; letrado? era
bom...sim, letrado... mas não; não, tenho zanga a quem lida com papéis e
demandas... Clérigo?... um senhor clérigo é muito bom... é uma coisa muito séria...
ganha-se muito... pode vir um dia a ser cura. Está dito, há de ser clérigo... (Ibidem,
p. 22).

Ao contar a história, o autor do romance Memórias de um sargento de
milícias, Manuel A. de Almeida, provavelmente e, mais certamente, pelo fim a
que ela se destinava, ou seja, ser publicada no Correio Mercantil do Rio de
Janeiro, em capítulos unitários, como folhetim, explorando os costumes populares
da primeira metade do Oitocentos, mostra as pretensões e representações sociais
da pequena burguesia, ainda que caricaturadas, mas que possibilitam uma leitura
do lugar da educação na vida da população, narrando a trajetória que levava às
possibilidades ocupacionais da época. De uma forma ou de outra, todas elas
incluíam uma passagem pela educação doméstica, seja na aprendizagem das
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primeiras letras, seja na aprendizagem de um ofício. O próprio padrinho, contado
no romance, tinha aprendido a ler e a escrever e se tornado barbeiro, instruindo-se
do seu ofício em casa de um barbeiro, como narra a seguir:
Quando chegara à idade de dar acordo da vida achou-se em casa de um barbeiro
que dele cuidava, porém nunca lhe disse se era ou não pai ou seu parente, nem
tampouco o motivo por que tratava da sua pessoa. (...) Esse homem ensinara-lhe o
ofício, e por inaudito milagre também a ler e escrever. Enquanto foi aprendiz
passou em casa do seu... mestre, em falta de outro nome, uma vida que por um
lado se parecia com a do fâmulo, por outro com a do filho, por outro com a do
agregado, e que afinal não era senão vida de enjeitado, que o leitor sem dúvida já
adivinhou que ele o era. A troco disso dava-lhe o mestre sustento e morada, e
pagava-se do que por ele tinha feito. (Ibidem, p. 37).

Assim, também ele decidiu ensinar o afilhado a ler e a escrever, apesar das
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dificuldades encontradas em dar por concluída a tarefa: “o menino desempacara
do F, e já se achava no P onde, por uma infelicidade, empacou de novo”. No
entanto, os contratempos não desanimaram o padrinho e ele alegrava-se com o
progresso e enchia-se de esperanças, declarando que

“nunca viu menino de

melhor memória que o afilhado, e cada lição que este dá sabida de quatro em
quatro dias pelo menos é para ele um triunfo” (p. 43). Todos os esforços,
entretanto, não foram suficientes e Leonardo “lia soletrado sofrivelmente”.
Diante das dificuldades em ensinar-lhe, o que se tornava necessário para o
destino a que lhe determinara o padrinho – ser clérigo –, a única opção era
“metê-lo na escola” onde, sob a supervisão de um mestre, poderia lograr-se maior
sucesso do que tinha conseguido na Casa até então. Dessa forma, também na
literatura, a escola de primeiras letras era uma opção, para a qual, provavelmente,
aqueles que tinham disposição, tempo e paciência, ou que podiam contratar um
mestre particular, não precisavam recorrer, conseguindo finalizar a tarefa de
ensinar a ler e a escrever às crianças sob sua responsabilidade.
Ou por não ter sucesso no empreendimento, ou por não se achar em
condições de concluí-lo, o padrinho decide-se pela procura de uma “escola” para o
afilhado.
A escola, nesse contexto, também era quase doméstica, funcionando na casa
do mestre, que decidia sobre o recebimento do aluno, examinava-o para ver as
condições em que se encontrava e diagnosticava o que havia a fazer. A própria
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escola confundia-se com a casa, funcionando nela e sob sua responsabilidade, a
ponto de, à saída, o mestre exigir que os meninos lhe tomassem a bênção, como se
fazia com os pais ao deixar a casa.
A escola doméstica e o mestre-escola descritos nesse romance têm
características muito semelhantes a outras existentes de fato, na cidade, à época,
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meados do século XIX:
Com efeito foi cuidar nisso e falar ao mestre para receber o pequeno; morava este
em uma casa da Rua da Vala, pequena e escura. Foi o barbeiro recebido na sala,
que era mobiliada por quatro ou cinco longos bancos de pinho, sujos já pelo uso,
uma mesa pequena que pertencia ao mestre, e outra maior onde escreviam os
discípulos, toda cheia de pequenos buracos para os tinteiros; nas paredes e no teto
havia penduradas uma porção enorme de gaiolas de todos os tamanhos e feitios,
dentro das quais pulavam e cantavam passarinhos de diversas qualidades: era a
paixão predileta do pedagogo. Era este um homem todo em proporções
infinitesimais, baixinho, magrinho, de carinha estreita e chupada, excessivamente
calvo; usava óculos, tinha pretensões de latinista, e dava bolos nos discípulos por
dá cá aquela palha. Por isso era um dos mais acreditados da cidade. O barbeiro
entrou acompanhado pelo afilhado, que ficou um pouco escabriado à vista do
aspecto da escola, que nunca tinha imaginado. Era um Sábado; os bancos estavam
cheios de meninos, vestidos quase todos de jaquetas ou robissões de lila, calças de
brim escuro e uma enorme pasta de couro ou papelão pendurada por um cordel a
tiracolo: chegaram os dois exatamente na hora da tabuada cantada. Era uma espécie
de ladainha de números que se usava então nos colégios, cantada todos os sábados
em uma espécie de cantochão monótono e insuportável, mas de que os meninos
gostavam muito. As vozes dos meninos, juntas ao canto dos passarinhos, faziam
uma algazarra de doer os ouvidos; o mestre, acostumado àquilo, escutava
impassível, com uma enorme palmatória na mão, e o menor erro que algum dos
discípulos cometia não lhe escapava no meio de todo o barulho; fazia parar o canto,
chamava o infeliz, emendava cantando o erro cometido, e cascava-lhe pelo menos
seis puxados bolos. Era o regente da orquestra ensinando a marcar o compasso. O
compadre expôs, no meio do ruído, o objeto de sua visita, e apresentou o pequeno
ao mestre. _Tem muito boa memória; soletra já alguma coisa, não lhe há de dar
muito trabalho, disse com orgulho. (Ibidem, p. 46-47 – grifo meu).

O método utilizado na tal escola baseava-se na rigidez das ordens e na
aplicação de castigos físicos – os bolos – à menor percepção do seu não
cumprimento. Assim, o mestre ensinava aos seus discípulos com a autoridade
maior ou semelhante à do pai, podendo decidir e aplicar as punições conforme seu
julgamento. Como a escolha da escola e do mestre era uma opção e uma decisão
pessoal, portanto, não cabia contestar seus métodos e, muito menos, questioná-lo
quanto à aplicação das penas, como se pode, claramente, observar na luta que o
padrinho de Leonardo trava para fazê-lo regressar à escola, após ter apanhado
alguns bolos já no primeiro dia de sua estada:
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Na segunda-feira voltou o menino armado com a sua competente pasta a tiracolo, a
sua lousa de escrever e o seu tinteiro de chifre; o padrinho o acompanhou até à
porta. Logo nesse dia portou-se de tal maneira que o mestre não pôde dispensar de
lhe dar quatro bolos, o que lhe fez perder toda a folia com que entrara: declarou
desde esse instante guerra viva à escola. Ao meio-dia veio o padrinho buscá-lo, e a
primeira notícia que lhe deu foi que não voltaria no dia seguinte, nem mesmo
aquela tarde.(...) Custou-lhe bem a reduzir o menino a voltar nessa tarde à escola, o
que só conseguiu com a promessa de que falaria ao mestre para que ele não
desse mais. Isto porém não era coisa que se fizesse, e não foi senão um engodo
para arrastar o pequeno. Entrou este desesperado para a escola, e por princípio
nenhum queria estar quieto e calado no seu banco; o mestre chamou-o e pô-lo de
joelhos a poucos passos de si; passado pouco tempo voltou-se distraidamente, e
surpreendeu-o no momento em que ele erguia a mão para atirar-lhe uma bola de
papel. Chamou-o de novo, e deu-lhe uma dúzia de bolos. (...) À custa de muitos
trabalhos, de muita fadigas, e sobretudo de muita paciência, conseguiu o compadre
que o menino freqüentasse a escola durante dois anos e que aprendesse a ler muito
mal e escrever ainda pior. Em todo esse tempo não se passou um só dia em que ele
não levasse uma remessa maior ou menor de bolos; e apesar da fama que gozava o
seu pedagogo de muito cruel e injusto, é preciso confessar que poucas vezes o fora
com ele (...). (Ibidem, p. 47-48 – grifo meu).

Assim como o mestre-escola, outro personagem do romance de Manuel A.
de Almeida é o mestre-de-reza que, segundo o próprio autor descreve, era uma
“instituição” tão respeitada no Rio de Janeiro, quanto a dos mestres-escolas e dos
professores particulares, naquele tempo, a primeira metade de Oitocentos. O
mestre-de-reza vestia-se como o mestre-escola e como ele portava uma
“tremenda” palmatória em um dos bolsos, “compêndio único por onde ensinava a
seus discípulos”. Diferente do mestre-escola e semelhante aos professores
particulares, ele é que ia até à casa dos discípulos: “Andavam pelas casas a
ensinar a rezar aos filhos, crias e escravos de ambos os sexos”. Como não eram
em grande número, o autor ressalta que viviam em grande atividade para dar conta
do número de casas que os contratavam, pois mesmo aquelas que tinham poucas
crianças, em determinado momento, fizeram questão de ter o seu mestre-de-reza.
O mestre-de-reza, personagem do romance, bem como todos os que se ocupavam
da educação naquele tempo e contexto, tinham como principal método a correção
pelos castigos físicos, os bolos, aplicados sempre que se percebia um erro ou
engano.
A análise das fontes literárias sugere que quanto mais rígidos, de melhor
reputação gozavam os mestres de Oitocentos, seja no bêabá, na tabuada ou na
reza. A aplicação das punições era um dos aspectos que diferenciava as aulas e os
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ensinamentos dados pelos parentes, das aulas e dos ensinamentos dados pelos
mestres, por vezes, chamados nos romances de “pedagogos”. Os últimos usavam,
com maior decisão e desenvoltura, a palmatória, além de exibi-la como ferramenta
indispensável ao trabalho que realizavam e, portanto, em alguns casos, pareciam
ser a única solução, na correção e garantia de aplicação dos alunos.
Contemporânea de Memórias de um sargento de milícias, outra obra
analisada, na busca das pistas dos mestres das Casas, é A Moreninha escrita por
Joaquim Manuel de Macedo nos primórdios do gênero romântico.
Nesse romance publicado em 1844, o “herói” explica sua educação até os 18
anos, onde os ensinamentos eram buscados pelos pais de diferentes formas e
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complementados no cotidiano da sociedade da época:
Eu já era, pois, um mancebo. Meus pais nada poupavam para me educar
convenientemente, aprendia quanto me vinha à cabeça; diziam que minha voz era
sonora, e por tal convidavam-me para cantar em elegantes sociedades; julgavam
que eu dançava com graça e lá ia eu para os bailes; finalmente, como cheguei a
fazer algumas quadras, pediam-me para recitar sonetos em dias de anos (...).
(MACEDO, 1844, p. 57).

A “heroína” da história, por sua vez, foi educada por uma ama, que mora na
casa e tem o amor da menina:
Morava com a Sr ª D. Ana uma pobre mulher, por nome Paula, muito estimada de
todos, porque o era da despotazinha daquela ilha, de D. Carolina, a quem tinha
servido de ama. Os desvelos e incômodo que tivera na criação da menina lhe eram
sobejamente pagos pela gratidão e ternura da moça. (Idem, p. 82).

As amas, na maioria das vezes, gozavam do amor quase filial das crianças
de quem haviam cuidado e que haviam educado, como no romance citado, no
qual, D. Carolina, a “moreninha”, apesar do gênio e de ser apresentada pelo autor
como travessa e “somente capaz de brincar e ser estouvada”, quando vê a ama
caída, demonstra imenso afeto pela mulher a quem considerava “mãe”:
Quando daí a pouco a ama de D. Carolina quis levantar-se, pareceu-lhe que estava
uma nuvem diante de seus olhos, que os copos dançavam, que havia duas mesas,
duas salas e tudo em dobro; ergueu-se e sentiu que as paredes andavam-lhe á roda,
que o assoalho abaixava e levantava-se debaixo dos seus pés depois... não pôde dar
mais que dois passos, cambaleou e, acreditando sentar-se numa cadeira, caiu com
estrondo contra uma porta. (...) A primeira pessoa que entrou em casa foi D.
Carolina que, vendo a infeliz mulher estirada no assoalho, caiu sobre ela,
exclamando com força: _Oh, minha mãe!...Foi este o seu grito de dor. (Ibidem, p.
83).
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Outra personagem feminina característica da literatura Oitocentista é Aurélia
Camargo, protagonista do romance Senhora, escrito por José de Alencar e
publicado em 1875. Como o próprio autor sugere, Senhora procurava traçar um
“perfil de mulher” e retratava o universo feminino da elite naquele período.
Aurélia é apresentada como um destaque na sociedade fluminense e o autor
descreve a preocupação da própria personagem com a excelência de sua educação:
_Em todo o caso é mais bem educada do que eu?
_Do que você, Aurélia? Há de ser difícil que se encontre em todo o Rio de Janeiro
outra moça que tenha a sua educação. Lá mesmo, por Paris, de que tanto se fala,
duvido que haja. (...) Você toca piano como o Arnaud, canta como uma primadona, e conversa na sala com os deputados e os diplomatas, que eles ficam todos
enfeitiçados. (ALENCAR, 1997, p. 18).

Tais habilidades, ressaltadas na personagem, referiam-se a aptidões
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desenvolvidas, provavelmente, na educação doméstica, através de mestres e
professores particulares, como aponta o autor: “cresceram os dois filhos de
Camargo; ambos receberam excelente educação. As liberalidades do velho
fazendeiro permitiam que Pedro tratasse a família com decência e abastança”. A
própria Aurélia quando se vê sozinha e sem recursos, tendo morrido o seu irmão e
posteriormente a sua mãe, obrigada a ir viver em casa de uma parenta, decide
oferecer seus serviços como professora em colégios ou casas de família, como
relata o romancista:
Aceitando a companhia de D. Firmina, não era intenção de Aurélia tornar-se pesada
à sua parenta. Passados os oito dias de nojo, enviou pelo Dr, Torquato Ribeiro
um anúncio ao jornal, oferecendo mediante condições razoáveis seus serviços
como professora de colégio, ou mestra em casa de família. (Idem, p. 84 – grifo
meu).

No entanto, a personagem não chegou a exercer semelhantes funções já que,
dias depois, lhe chega a notícia do reconhecimento feito em testamento por seu
avô, antes de morrer, que legava à Aurélia toda a sua fortuna.
O destino de Aurélia, como mestra em casas de família, foi de súbito
interrompido, porém, seguindo as possibilidades indicadas pelo autor, essa era
uma das poucas opções a moças educadas que se viam diante da falta de
sustentação parental, tendo que exercer alguma atividade remunerada aceita pela
sociedade Oitocentista.
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Nas obras de Machado de Assis, também, há diversas personagens
femininas, com as características educacionais da mulher em Oitocentos, como
Helena, romance que leva esse nome e foi escrito em 1876.
Helena é descrita como “pianista distinta, sabia desenho, falava
corretamente a língua francesa, um pouco a inglesa e a italiana. Entendia de
costura e bordados e toda a sorte de trabalhos feminis. Conversava com graça e lia
admiravelmente” (MACHADO DE ASSIS, 2002a, p. 31).
A personagem de Machado de Assis havia recebido a primeira educação no
ambiente doméstico, como revela o seu pai:
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Quando pôde aprender os rudimentos da leitura, dei-lhe as primeiras lições; assisti
pasmado à aurora daquela inteligência que os senhores vêem hoje tão desenvolvida
e lúcida. Aprendia com facilidade, porque estudava com amor. Ângela e eu
construíamos os mais lindos castelos do mundo. Nós a víamos já mulher, formosa
como viria a ser, porque já o era, inteligente e prendada, esposa de algum homem
que a adorasse e elevasse. (Idem, p. 143).

No romance, Helena continua sua educação dando “entrada em um colégio
de Botafogo, onde recebeu apurada educação” (Ibidem, p. 148) e onde ficou
residindo, definitivamente, após a morte da mãe, até ser levada para a casa do
Conselheiro, na qual é ambientado o romance.
Em outra obra de Machado de Assis, Dom Casmurro, é contada a história de
Bentinho, que começa a ser narrada em 1857, quando volta à tona a promessa
feita por sua mãe, após o nascimento do menino, de torná-lo padre. Dessa forma,
até que fosse cumprida a tal promessa de que iria para um seminário e de que seria
padre, o menino Bentinho recebeu educação doméstica, como explica o próprio
personagem: “Unicamente, para que nos separássemos o mais tarde possível, fezme aprender em casa primeiras letras, latim e doutrina, por aquele padre Cabral,
velho amigo do tio Cosme, que ia lá jogar às noites”(MACHADO DE ASSIS,
1997a, p. 32).
Nesse caso, o autor atribui a educação do personagem a um padre amigo da
família. Tal prática, também bastante comum em Oitocentos, provavelmente
ocorria, em aulas domésticas, na Casa, que era visitada regularmente pelo padre
mestre, para dar as lições. Esse método de educação doméstica em lições
periódicas pode ser constatado no diálogo entre José Dias e o menino: “_Amanhã,
na rua. Tenho umas compras que fazer, você pode ir comigo, pedirei à mamãe. É
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dia de lição? _A lição foi hoje.” (Idem, p. 55). E ainda, pode ser observada a
maneira como ocorriam as lições:
D. Fortunata tirou-me daquela hesitação, dizendo que minha mãe me mandava
chamar para a lição de latim; o padre Cabral estava à minha espera. (...) Corri ao
meu quarto, peguei dos livros, mas não passei à sala da lição; sentei-me na cama,
recordando o penteado e o resto. (...) Enfim, peguei dos livros e corri à lição. (Idem,
p. 75-76).

José Dias, agregado na família de Bentinho, era ele próprio, uma espécie de
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aio, como demonstra o menino:
José Dias tratava-me com extremos de mãe e atenções de servo. A primeira coisa
que conseguiu logo que comecei a andar fora, foi dispensar-me o pajem; fez-se
pajem, ia comigo à rua. Cuidava dos meus arranjos em casa, dos meus livros, dos
meus sapatos, da minha higiene e da minha prosódia. Aos oito anos os meus plurais
careciam, alguma vez, da desinência exata, ele a corrigia, meio sério para dar
autoridade à lição, meio risonho para obter o perdão da emenda. Ajudava assim o
mestre de primeiras letras. Mais tarde, quando o padre Cabral me ensinava latim,
doutrina e história sagrada, ele assistia às lições, fazia reflexões eclesiásticas, e, no
fim, perguntava ao padre: “Não é verdade que o nosso jovem amigo caminha
depressa?” Chamava-se “um prodígio”; dizia a minha mãe ter conhecido outrora
meninos muito inteligentes, mas que eu excedia a todos esses, sem contar que, para
a minha idade, possuía já certo número de qualidades morais sólidas. (Ibidem, p.
56).

As Casas de Oitocentos eram habitadas pela família, por vezes ampliada,
incorporando parentes, hóspedes, agregados e amas, permitindo que houvesse a
possibilidade de fazer-se a educação sob a responsabilidade de um deles, no
ambiente doméstico, proporcionando aos meninos conhecimentos prévios à
entrada na escola e às meninas a aquisição de instrução elementar e das
habilidades femininas consideradas necessárias, na própria esfera privada.
Capitu, outra personagem da mesma obra de Machado de Assis, Dom
Casmurro, por sua vez, freqüentou um colégio de meninas. No entanto, sua estada
nesse estabelecimento foi limitada e, com 14 anos, a menina já havia retornado,
como explica Bentinho:
No colégio onde, desde os sete anos, aprendera a ler, escrever e contar, francês,
doutrina e obras de agulha, não aprendeu, por exemplo, a fazer renda; por isso
mesmo, quis que prima Justina lho ensinasse. Se não estudou latim com o padre
Cabral foi porque o padre, depois de lha propor gracejando, acabou dizendo que
latim não era língua de meninas. Capitu confessou-me um dia que esta razão
acendeu nela o desejo de o saber. Em compensação, quis aprender inglês com um
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velho professor amigo do pai e parceiro deste ao solo, mas não foi adiante. Tio
Cosme ensinou-lhe gamão. (Ibidem, p. 68).
Um coqueiro, vendo-me inquieto e adivinhando a causa, murmurou de cima de si
que não era feio que os meninos de quinze anos andassem nos cantos com as
meninas de quatorze. (...) Antes dela ir para o colégio, eram tudo travessuras de
crianças; depois que saiu do colégio, é certo que não restabelecemos logo a antiga
intimidade, mas esta voltou pouco a pouco, e no último ano era completa. (Ibidem,
p. 34).

Mais tarde, já casados, Bentinho, Capitu e o filho Ezequiel vão viver na
Europa e a prática utilizada, nesses casos, de se fazer acompanhar por uma
professora, para que a criança fosse ensinada durante o período de estada fora do

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0015646-CA

país, pode também ser observada nesse romance:
Aqui está o que fizemos. Pegamos em nós e fomos para a Europa, não passear, nem
ver nada, novo nem velho; paramos na Suíça. Uma professora do Rio Grande, que
foi conosco, ficou de companhia a Capitu, ensinando a língua materna a Ezequiel,
que aprenderia o resto nas escolas do país. (Ibidem, p. 240).

Padre Cabral não foi o único eclesiástico a educar meninos e ensinar latim
nas obras de Machado de Assis. No conto Um homem célebre, publicado pelo
autor em Várias histórias de 1896, o personagem Pestana, um popular compositor
da década de 70 de oitocentos, tinha, na sua sala, um quadro a óleo, o qual era
apresentado como “o de um padre, que o educara, que lhe ensinara latim e música,
e que, segundo os ociosos, era o próprio pai do Pestana”.161
Em Memórias póstumas de Brás Cubas, datada de 1881, Machado de Assis
revela, também, um pouco da infância dos meninos da elite em Oitocentos,
analisada por Gilberto Freyre (1997) como: “Não há brasileiro de classe mais
elevada, mesmo nascido e criado depois de oficialmente abolida a escravidão, que
não se sinta aparentado do menino Brás Cubas na malvadeza e no gosto de judiar
com negro” (p. 370).
A infância de Brás Cubas, descrita por Machado de Assis, remete ao
cotidiano das Casas e à forma como a educação se fazia no ambiente doméstico,
tomando-se, algumas vezes, os colégios como a solução para ensinar às crianças e
para “domar” seu gênio ruim:
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Desde os cinco anos merecera eu a alcunha de ‘menino diabo’; e verdadeiramente
não era outra coisa; fui dos mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto,
traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava,
porque me negara uma colher de doce de coco que estava fazendo, e, não contente
com o malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho, e, não satisfeito da
travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava é que estragara o doce ‘por pirraça’;
e eu tinha apenas seis anos. Prudêncio, um moleque de casa, era o meu cavalo de
todos os dias; punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, à guisa de
freio, eu trepava-lhe ao dorso, com uma varinha na mão, fustigava-o, dava mil
voltas a um e outro lado, e ele obedecia, – algumas vezes gemendo, – mas obedecia
sem dizer palavra, ou, quando muito, um – “ai, nhonhô!” – ao que eu retorquia: _
‘Cala a boca, besta!’ – Esconder os chapéus das visitas, deitar rabos de papel a
pessoas graves, puxar pelo rabicho das cabeleiras, dar beliscões nos braços das
matronas, e outras muitas façanhas deste jaez, eram mostras de um gênio indócil,
mas devo crer que eram também expressões de um espírito robusto, porque meu pai
tinha-me em grande admiração; e se às vezes me repreendia, à vista de gente, faziao por simples formalidade: em particular dava-me beijos. (MACHADO DE ASSIS,
1997b, p. 37).

Com a infância marcada por travessuras, o personagem de Machado de
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Assis vai para a escola e, como não poderia deixar de ser, tendo em vista o seu
temperamento, assim se refere a esse tempo:
Unamos agora os pés e demos um salto por cima da escola, a enfadonha escola,
onde aprendi a ler, escrever, contar, dar cacholetas, apanhá-las, e ir fazer diabruras,
ora nos morros, ora nas praias, onde quer que fosse propício a ociosos. Tinha
amarguras esse tempo; tinha os ralhos, os castigos, as lições árduas e longas, e
pouco mais, mui pouco e mui leve. Só era pesada a palmatória, e ainda assim... Ó
palmatória, terror dos meus dias pueris, tu foste o compelle intrare com que um
velho mestre, ossudo e calvo, me incutiu no cérebro o alfabeto, a prosódia, a
sintaxe, e o mais que ele sabia, benta palmatória, tão praguejada dos modernos,
quem me dera ter ficado sob o teu jugo, com a minha alma imberbe, as minhas
ignorâncias, e o meu espadim, aquele espadim de 1814, tão superior à espada de
Napoleão! (Idem, p. 45).

A partir da descrição do mestre, as lembranças de Brás Cubas permitem
traçar um perfil dos homens dedicados ao magistério particular e dos que
ensinavam em suas próprias casas, denominadas de colégios, que começavam a
pontilhar nas ruas do Rio de Janeiro, desde as primeiras décadas do século XIX:
Que querias tu, afinal, meu velho mestre de primeiras letras? Lição de cor e
compostura na aula; nada mais, nada menos do que quer a vida, que é das últimas
letras; com a diferença que tu, se me metias medo, nunca me meteste zanga. Vejote ainda agora entrar na sala, com as tuas chinelas de couro branco, capote, lenço na
mão, calva à mostra, barba rapada; vejo-te sentar, bufar, grunhir, absorver uma
pitada inicial, e chamar-nos depois à lição. E fizeste isto durante vinte e três anos,
calado, obscuro, pontual, metido numa casinha da rua do Piolho, sem enfadar o
mundo com a tua mediocridade, até que um dia deste o grande mergulho nas trevas,
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e ninguém te chorou, salvo um preto velho, – ninguém, nem eu, que te devo os
rudimentos da escrita. (Ibidem, p. 45-46).

Assim como Brás Cubas, seu amigo de colégio, Quincas Borba – que depois
mereceu de Machado de Assis uma obra própria –, tem suas peripécias de colégio
também descritas

em Memórias póstumas... exemplificando a infância que

convivia com a palmatória dos mestres, mas que, muitas vezes, parece dela não
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dar conta:
Chamava-se Ludgero o mestre; quero escrever-lhe o nome todo nesta página:
Ludgero Barata, – um nome funesto, que servia aos meninos de eterno mote a
chulas. Um de nós, o Quincas Borba, esse então era cruel com o pobre homem.
Duas, três vezes por semana, havia de lhe deixar na algibeira das calças, – umas
largas calças de enfiar, – ou na gaveta da mesa, ou ao pé do tinteiro, uma barata
morta. Se ele a encontrava ainda nas horas da aula, dava um pulo, circulava os
olhos chamejantes, dizia-nos os últimos nomes: éramos sevandijas, capadócios,
malcriados, moleques. – Uns tremiam, outros rosnavam; o Quincas Borba, porém,
deixava-se estar quieto, com os olhos espetados no ar. Uma flor, o Quincas Borba.
Nunca em minha infância, nunca em toda a minha vida, achei um menino mais
gracioso, inventivo e travesso. Era a flor, e não já da escola, senão de toda a cidade.
A mãe, viúva, com alguma coisa de seu, adorava o filho e trazia-o amimado,
asseado, enfeitado, com um vistoso pajem atrás, um pajem que nos deixava gazear
a escola, ir caçar ninhos de pássaros, ou perseguir lagartixas nos morros do
Livramento e da Conceição, ou simplesmente arruar, à toa, como dois peraltas sem
emprego. (Ibidem, p. 46).

Aluísio Azevedo, outro popular autor da época, em seu livro Casa de
pensão, escrito em 1884, também descreve um pouco da infância, da escola e dos
mestres no século XIX. Nessa obra, o autor, através do personagem Amâncio
Vasconcelos, dá uma amostra de como era a educação dos filhos e a relação destes
com os pais em algumas Casas Oitocentistas:
Amâncio fora muito mal-educado pelo pai, português antigo e austero, desses que
confundem o respeito com o terror. Em pequeno levou muita bordoada; tinha um
medo horroroso de Vasconcelos; fugia dele como de um inimigo, e ficava todo frio
e a tremer quando lhe ouvia a voz ou lhe sentia os passos. Se acaso algumas vezes
se mostrava dócil e amoroso, era sempre por conveniência: habituou-se a fingir
desde esse tempo. Sua mãe, d. Ângela, uma santa de cabelos brancos e rosto de
moça, não raro se voltava contra o marido e apadrinhava o filho. Amâncio
agarrava-se-lhe às saias, fora de si, sufocado de soluços. (AZEVEDO, 2002, p. 27).

A escola não é menos penosa ao personagem Amâncio Vasconcelos, e ele
conserva, ao longo de toda a sua vida, “ódio” e “repugnância” ao mestre, descrito
pelo autor da seguinte forma:
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Aos sete anos entrou para a escola. Que horror! O mestre, um tal de Antonio Pires,
homem grosseiro, bruto, de cabelo duro e olhos de touro, batia nas crianças por
gosto, por um hábito do ofício. Na aula só falava a berrar, como se dirigisse uma
boiada. Tinha as mãos grossas, a voz áspera, a catadura selvagem; e quando metia
para dentro um pouco mais de vinho, ficava pior. Amâncio, já na Corte, só de
pensar no bruto, ainda sentia os calafrios dos outros tempos, e com eles vagos
desejos de vingança. Um malquerer doentio invadia-lhe o coração, sempre que se
lembrava do mestre e do pai. Envolvia-os no mesmo ressentimento, no mesmo ódio
surdo e inconfessável. Todos os pequenos da aula tinham birra ao Pires. Nele
enxergavam o carrasco, o tirano, o inimigo e não o mestre; mas, visto que qualquer
manifestação de antipatia redundava fatalmente em castigo, as pobres crianças
fingiam-se satisfeitas; riam muito quando o beberrão dizia alguma chalaça, e afinal,
coitadas! Iam-se habituando ao servilismo e à mentira. Os pais ignorantes, viciados
pelos costumes bárbaros do Brasil, atrofiados pelo hábito de lidar com escravos,
entendiam que aquele animal era o único professor capaz de ‘endireitar os filhos’.
Elogiavam-lhe a rispidez, recomendavam-lhe sempre que ‘não passasse a mão pela
cabeça dos rapazes’ e que, quando fosse preciso, ‘dobrasse por conta deles a dose
de bolos’. (Idem, p. 27-28).
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A crueldade e a incúria dos mestres, descritas na literatura, talvez
apresentem a realidade que levou, por aquela época – quando os mestres de
primeiras letras eram majoritariamente homens –, à discussão de quem deveria
educar as crianças na primeira infância, desencadeando a defesa da mulher como
mais adequada para dar educação elementar a meninos e meninas.
Apesar dos exageros do mestre, Amâncio, por sua vez, também era um
representante da infância “endiabrada” dos meninos, perpetuada pela literatura:
Quando acabou as primeiras letras, não era, entretanto, dos rapazes mais débeis de
aula do Pires. Para isso contribuíram em grande parte uns passeios que costumava
dar, pelas férias, à fazenda de sua avó materna, em São Bento. Esses passeios
representavam para Amâncio a melhor época do ano. A avó, uma velha quase
analfabeta, supersticiosa e devota, permitia-lhe todas as vontades e babava-se de
amores por ele. O rapaz escondia-lhe o cachimbo, pisava-lhe os canteiros da horta,
divertia-se em quebrar a pedradas as lamparinas dos santos, suspensas na capela, e,
às vezes, quando não estava de boa maré, atirava com os pratos nos escravos que
serviam à mesa. A avó ralhava, mas não podia conter o riso. O netinho era o seu
encanto, o fraco de sua velhice; só um pedido daquele diabrete faria suspender o
castigo dos negros e desviar do serviço da roça alguns moleques – para ir brincar
com Nhozinho. Estava sempre a dizer que se queixava ao genro e que o devolvia
para a cidade; mas no ano seguinte, se Amâncio não aparecia logo no começo das
férias, choviam os recados da velha em casa de Vasconcelos, rogando que lhe
mandassem o neto. (Ibidem, p. 32).

O hábito de presentear as crianças com outras crianças escravas também está
presente na obra de Aluísio Azevedo e Amâncio recebe de presente da avó, por
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ocasião de sua aprovação nos exames que o habilitavam a entrar para o Liceu, um
moleque chamado Sabino, que irá acompanhá-lo mesmo quando o rapaz vai
estudar na Corte.
Em outra obra de Aluísio Azevedo, O cortiço, publicada em 1890, é
possível acompanhar as circunstâncias educacionais na Casa ou em colégios de
alguns personagens, principalmente duas moças, filhas dos moradores do cortiço:
Pombinha, filha de D. Isabel, que havia sido casada com o dono de uma casa de
chapéus que quebrou, levando-o ao suicídio, e que, no entanto, “sacrificou tudo
para educar” a filha, dando-lhe, ao que parece, pela educação doméstica, “mestre
até de francês”, e a filha de Jerônimo, outro morador do cortiço, que “meteu a
filha num colégio, ‘que a queria com outro saber que não ele, a quem os pais não
mandaram ensinar nada”.
Ainda na literatura Oitocentista, encontram-se crianças que ensinam outras
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crianças, como no caso do romance O seminarista de Bernardo Guimarães, datado
de 1872, no qual, Eugênio, um menino de 12 anos, que estivera por dois anos
morando na “Vila”, em casa de um parente, para freqüentar a escola de primeiras
letras, ao retornar à fazenda de seus pais visita, constantemente, a casa da
agregada Umbelina onde, a pedido da mesma, ensina a sua filha Margarida, que
estava entre os 9 e 10 anos, a ler e a escrever:
O viandante, que por ali transitasse naquela época, teria por vezes ocasião de
contemplar à sombra das paineiras junto à pontezinha de que já falamos, um
curioso e interessante grupo: um esbelto rapagote de cerca de doze anos assentado
na grama, e com um braço passado sobre o ombro de uma gentil menina um pouco
mais nova, apontando-lhe as letras do alfabeto. (GUIMARÃES, 2003, p. 37).

Quincas Borba, posteriormente, tornado título de livro de Machado de
Assis, publicado em 1891, se refere também à educação doméstica, através da
personagem Maria Benedita que, vivendo na “roça”, foi educada na Casa e era
com professores particulares e no ambiente doméstico que a prima Sofia tentava
aprimorar-lhe a educação:
Nascera na roça e gostava da roça. A roça era perto, Iguaçu. De longe em longe
vinha à cidade, passar alguns dias; mas, ao cabo dos dois primeiros, já estava
ansiosa por tornar a casa. A educação foi sumária: ler, escrever, doutrina e algumas
obras de agulha. Nos últimos tempos (ia em dezenove anos), Sofia apertou com ela
para aprender piano; a tia consentiu; Maria Benedita veio para a casa da prima, e ali
esteve uns dezoito dias. Não pôde mais; doeram-lhe as saudades da mãe e voltou
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para a roça, deixando consternado o professor, que anunciou nela, desde os
primeiros dias, um grande talento musical. (...) Maria Benedita riu-se quando a
prima lhe contou isto, e nunca mais pôde ver a sério o homem. Às vezes, no meio
de uma lição, deitava a rir; Sofia contraía as sobrancelhas, a modo de ralho, e o
pobre homem perguntava o que era, e de si mesmo explicava que havia de ser
alguma lembrança de moça, e continuava a lição. Nem piano nem francês, – outra
lacuna, que Sofia mal podia desculpar. D. Maria Augusta não compreendia a
consternação da sobrinha. Para que francês? A sobrinha dizia-lhe que era
indispensável para conversar, para ir às lojas, para ler um romance... _Sempre fui
feliz sem francês, respondia a velha; e os meias-línguas da roça são a mesma coisa;
não vivem pior que os crioulos. (MACHADO DE ASSIS, 1997c, p. 67).

Rendendo-se às insistências da prima Sofia, Maria Benedita, finalmente,
consentiu em aprender francês e piano, considerados “o mínimo dos adornos de
uma educação de sala” a uma moça daquela época. A mãe, para quem piano e
francês eram coisas supérfluas e de nenhuma serventia na roça, resistia a tal idéia
e, entre os argumentos que a levaram a refletir e a dar o seu consentimento, estava
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o de que tanto poderia, se acaso precisasse, viver de ensinar francês e piano nas
Casas, como essas eram qualidades para que fizesse um bom casamento:
Pode acontecer, que Maria Benedita fique ao desamparo... Ao desamparo, não digo;
enquanto vivermos somos todos uma só pessoa. Mas não é melhor prevenir? Podia
ser até que, se lhe faltássemos todos, ela vivesse à larga, só com ensinar francês e
piano. Basta que os saiba para estar em condições melhores. É bonita, como a
senhora foi no seu tempo; e possui raras qualidades morais. Pode achar marido rico.
(Idem, p. 70).

Uma vez consentido, Maria Benedita passou a ter lições de piano e francês
na Casa. No entanto, como já tinha dezenove anos, era preciso contar com a
discrição dos mestres para que não comentassem sobre tal aluna, que até então
não havia recebido tais ensinamentos:
Os mestres de francês e piano eram homens sabedores do ofício. Sofia teve modo
de dizer-lhes em particular que a prima vexava-se de aprender tão tarde, e pediulhes que não falassem nunca de tal discípula. Prometeram que sim; o de piano
apenas referiu o pedido a alguns colegas d’arte, que lhe acharam graça, e contaram
outras anedotas de sua clientela. O certo é que Maria Benedita aprendia com
singular facilidade, estudava com afinco, quase todas as horas, a tal ponto que a
mesma prima julgava acertado interrompê-la. (Ibidem, p. 71).

Os conhecimentos e as lições a serem aprendidas, como de livre escolha dos
pais ou do interesse dos filhos, também podem ser constatados na obra de
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Machado de Assis, Esaú e Jacó, na qual a personagem Flora aconselha-se com o
Conselheiro Aires sobre seus ensinamentos:
Bateu paternalmente na palma da mão de Flora, e perguntou pelos estudos. Os
estudos iam bem; como é que não iriam bem os estudos? E sentando-se ao pé dele,
a mocinha confessou que tinha idéia justamente de aprender desenho e pintura, mas
se havia de pôr tinta demais ou de menos, e acabar não pintando nada, melhor seria
ficar só na música. A música ia bem com ela, o francês também, e o inglês. _ Pois
só a música, o inglês e o francês, concordou Aires. (2002b, p. 70).

Outro romance de Machado de Assis, A mão e a luva,

publicado em

folhetim em 1874, tem como personagem Guiomar, uma moça órfã que foi viver
com a madrinha, uma Baronesa viúva que possuía como dama de companhia uma
senhora inglesa.
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Guiomar foi educada pela mãe antes que esta morresse, como relata o autor:
Sua mãe, depois que lhe morrera o marido, não tinha outro cuidado na terra, nem
outra ambição mais, que a de vê-la prendada e feliz. Ela mesma lhe ensinou a ler
mal, como ela sabia – e a coser e bordar, e o pouco mais que possuía de seu oficio
de mulher. Guiomar não tinha dificuldade nenhuma em reter o que a mãe lhe
ensinava, e com tal afinco lidava por aprender, que a viúva – ao menos nessa parte
– sentia-se venturosa. Hás de ser a minha doutora, dizia-lhe muita vez; e esta
simples expressão de ternura alegrava a menina e lhe servia de incentivo à
aplicação. (MACHADO DE ASSIS, 2002c, p. 47).

Aos 13 anos, Guiomar ficou órfã e a madrinha a fez entrar para um colégio
“onde aperfeiçoava o que sabia e onde lhe ensinavam muita coisa mais”. Quando
a moça tinha 16 anos, a Baronesa mudou-a de colégio, para um que lhe parecia
mais adequado a dar melhor educação. Guiomar manifestava o desejo de ser
professora e expressou-o da seguinte maneira à Baronesa:
_Não há outro recurso, disse ela à baronesa quando lhe confiou esta aspiração.
_Como assim? Perguntou a madrinha. _Não há, repetiu Guiomar. Não duvido, nem
posso negar o amor que a senhora me tem; mas a cada qual cabe uma obrigação,
que se deve cumprir. A minha é... é ganhar o pão. (...) _Peço-lhe uma coisa honrosa
para mim (...). (Idem, p. 50).

Entretanto, pouco tempo depois, morreu a única filha da Baronesa e esta
toma Guiomar como forma de preencher o lugar da filha, estabelecendo-a
definitivamente em sua casa e alterando seus planos anteriores, pois já não achava
adequado que, sendo tratada como filha da Baronesa, viesse a ser professora,
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como a própria Guiomar explica ao encontrar o sobrinho da antiga mestra do
colégio: “eu saí do colégio, logo depois que o senhor seguiu para São Paulo. Saí a
convite da baronesa, minha madrinha, que lá foi buscar-me um dia, alegando que
eu já não tinha que aprender, e que me não convinha ensinar” (Ibidem, p. 36).
Ao que se pode depreender do relato machadiano, ensinar tanto em casas de
família, quanto em colégios, também no Brasil de Oitocentos como nos demais
países analisados posteriormente, era uma prática aceita apenas para as mulheres
que necessitassem desse trabalho para sobreviver, tratando-se de uma ocupação
“medíocre”. Uma vez elevada à condição de herdeira da Baronesa, a personagem
do romance A mão e a luva, rapidamente, identifica-se com a nova condição
social, sendo, a partir daí, descrita pelo autor como alguém que “voluntariamente,
só uma vez aceitara a obscuridade e a mediania; foi quando se propôs a seguir o
ofício de ensinar; mas é preciso dizer que ela contava com a ternura da baronesa”
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(Ibidem, p. 117).
Outra personagem de Machado de Assis, que também ambicionava ser
mestra de piano, é Iaiá Garcia, descrita em romance datado de 1879, que leva o
nome da heroína. Filha de um modesto funcionário público, sendo órfã de mãe e
estando a ser educada em um colégio, Iaiá escapa a tal destino de mestra, ao casarse com um oficial do exército, filho de um desembargador.
Quanto aos planos de Iaiá Garcia de tornar-se mestra de piano, o pai, ao
escutá-los, assim se posicionava:
Luís Garcia sorria a esses planos da meninice, tão frágeis e fugidios como suas
impressões. Também ele os tivera aos dez anos. Que lhe ficara dessas primeiras
ambições? Um resíduo e nada mais. Mas, assim como as aspirações daquele tempo
o fizeram feliz, era justo não dissuadir a filha de uma ambição, aliás inocente e
modesta. Oxalá não viesse a ter outras de mais alto vôo! Demais, que lhe poderia
ele desejar, senão aquilo que a tornasse independente e lhe desse os meios de viver
sem favor? Iaiá tinha por si a beleza e a instrução; podia não ser bastante para lhe
dar casamento e família. Uma profissão honesta aparava os golpes possíveis da
adversidade. Não se podia dizer que Iaiá tivesse talento musical: que importa? Para
ensinar a gramática da arte, era suficiente conhecê-la. (MACHADO DE ASSIS,
2002d, p. 19-20).

No entanto, Iaiá recebe do autor, ao final do romance, um destino
considerado bastante desejado pelas moças da época, casando-se com Jorge, filho
órfão da viúva de um desembargador que, quando era viva, tudo havia feito para
separar o filho da jovem Estela, de quem o mesmo estava enamorado, por ser a
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moça de condição humilde, não adequada às pretensões da viúva para mulher de
seu filho.
Estela, também órfã de mãe e educada em um colégio, posteriormente vem a
tornar-se madrasta de Iaiá Garcia, casando-se com Luiz Garcia. Quando este
morre, não podendo viver com a enteada e o marido, por tratar-se de seu antigo
afeto, Estela acaba oferecendo-se para trabalhar em um colégio longe da Corte:
“Uma antiga condiscípula de Estela, residente no norte de São Paulo, aceitava a
proposta que esta lhe fizera, de ir dirigir-lhe o estabelecimento de educação que
ali fundara desde alguns meses” (Idem, p. 214).
Dessa forma, o autor opta por um “final feliz” para a jovem Iaiá Garcia, que
se casa com Jorge, o filho do desembargador, legando à sua madrasta Estela,
viúva de seu pai e antigo afeto de Jorge, seu noivo, a outra opção às mulheres
daquela época: ocupar-se da educação de meninas em colégios ou em casas de
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família.
O romance Iaiá Garcia representa bem as questões de classe em uma
sociedade hierarquicamente diferenciada, na qual o trabalho feminino e, nesse
caso, as poucas opções que se apresentavam às mulheres, eram consideradas
ocupações apenas destinadas àquelas que não possuíam uma condição social e
econômica “adequada”, ou seja, mulheres que precisavam adquirir seu próprio
sustento ou àquelas que não se casavam ou ficavam viúvas.
Através da literatura, é possível contextualizar as informações obtidas nos
anúncios e demais fontes estudadas, entendendo-se as circunstâncias, tanto das
condições em que ocorria a educação doméstica, suas finalidades, conveniências e
prerrogativas, como do perfil de seus agentes, em um cotidiano em que a
educação, na Casa ou na escola – esta última algumas vezes de difícil acesso ou
inexistente –, era concebida com excessivo rigor, que resultava em extremos
dicotomizados, nos quais conviviam a infância incontrolável que, fora dos espaços
de educação, ou mesmo dissimulando-se nesses, tornava-se “endiabrada” e a
postura submissa e catatônica exigida para a educação. Nessa perspectiva, parece,
como afirma Gilberto Freyre (1997), que as crianças queriam vingar-se das
“doenças, castigos por mijar na cama, purgante uma vez por mês” (p. 368) e da
educação que era imposta e realizada pelos mestres nas Casas e, principalmente,
na escola onde, em nenhuma narrativa dos romances analisados, há referências à
tolerância, respeito ou afetuosidade por parte dos mestres.
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3
O contexto da influência européia na Educação Doméstica
do Brasil de Oitocentos

Figura 6 – O Recreio: Jornal das Famílias,
Lisboa, Julho de 1842.

Figura 7 – O Recreio: Jornal das Famílias,
Lisboa, setembro de 1836.

3.1
Diferentes contextos: Portugal, França e Inglaterra
Para a contextualização da educação doméstica no Brasil de Oitocentos,
sugerida pela análise dos anúncios apresentados e encaminhada pelos exemplos
literários, tornou-se necessário, ainda, remontar à origem dessa prática, às
circunstâncias em que ocorria, aos principais personagens desse sistema
reconhecido, verificando como ele resistiu e perdurou por tanto tempo, no cenário
europeu, que exercia marcada influência sobre o Brasil no período estudado.
As respostas a essas questões implicaram a busca de vestígios em um tempo
mais distante do que aquele primeiramente enfocado e em um espaço também
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mais longínquo, ou seja, respectivamente, estendendo-se ao século XVIII e às
metrópoles européias tomadas como referência cultural no Brasil. Apesar da
ampliação de tempo e espaço, ambos tornaram-se muito próximos do objeto deste
estudo, pois apresentam a gênese de nossa herança cultural em relações que se
estabeleceram contraditórias, ambíguas e complexas, porém, sem dúvida, relações
de identificação, afinidade e envolvimento, mesmo que, por vezes, pareçam de
“hostilidade”, “distanciamento” e “estranhamento”1.
Dessa forma, revisei os registros da educação doméstica em publicações
estrangeiras, entre elas, romances portugueses, memórias biográficas e
autobiográficas francesas e pesquisas acerca da literatura inglesa da era Vitoriana.
A educação doméstica, na perspectiva da análise em uma amostra de cada
um dos diferentes contextos como Portugal, França e Inglaterra, demonstra terem
sido essas práticas, se não mais populares do que no Brasil, seguramente mais
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registradas.
Ao tratar da educação doméstica no contexto europeu, emerge a preceptoria
como a categoria sobre a qual há mais relatos, entre as demais listadas
anteriormente, e como uma prática efetiva e reconhecida de educação e instrução
na Casa, de crianças e jovens, bem como uma atividade profissional aceita para
homens e mulheres.
Dentre os registros analisados, pode-se afirmar que a preceptoria aparece
como uma das principais estratégias utilizadas na educação doméstica européia,
mesmo que, por vezes, a denominação recorrente dos sujeitos praticantes de tal
ofício fosse outra, como governantes, tutores, aios, amos. No entanto, a descrição
das circunstâncias, que envolviam tais práticas, permite categorizá-las como
preceptoria, pois demonstram as características conceituadas como tal.
A preceptoria, como principal estratégia de educação doméstica das elites no
contexto europeu, no período analisado, entre outros aspectos, se dá pelo fato de
os preceptores terem sido, durante o século XIX, os grandes difusores e
intérpretes das idéias “modernas” dos filósofos e pensadores. Seja pelo isolamento
das cidades, mais ainda, das grandes propriedades territoriais, onde se situavam as
mansões senhoriais, seja pelo excesso de riqueza e ostentação, contrastado com a
extrema miséria dos preceptores, esses fatores favoreceram “violentas”
1

Fernando A. Novais in ARRUDA, José Jobson & TENGARRINHA, José Manuel.
Historiografia luso-brasileira contemporânea. Bauru, SP: EDUSC, 1999.
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originalidades, entre as quais o desejo de influenciar aqueles que, no futuro,
representariam a classe dominante. Dessa forma, “caprichos, genialidades e
extravagâncias”2 estiveram presentes na trajetória de alguns preceptores famosos:
Alguns deles os gênios! Um Rousseau, um Hölderlin.(...) Preceptores que eram
estudantes no passado, espíritos ardilosos e subversivos tiveram aqui e lá, durante o
século XIX, uma elevada influência intelectual e social. Seus alunos, jovens
privilegiados, na Alemanha e sobretudo na Rússia, perceberam melhor o drama da
servidão e a aceleração da história das idéias, graças a jovens preceptores com
destino famélico. Ainda que populistas, nihilistas, Proudhonistas ou Bakounistas, se
abrigaram nas mansões longínquas, sob o alíbi e o ganha-pão do ensino. Eles
exerceram sobre as mentes adolescentes a força nova das teorias revolucionárias,
forçando mesmo a pesquisa dos acontecimentos patéticos de “intelligentsia”.
(DEROISIN, 1997, p. 129).

Segundo David (Apud ARAÚJO, 2000), as preceptoras, que ensinavam
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meninas e meninos nas casas de classe média e classe média-alta, já
representavam um setor considerável no mundo do trabalho na Europa, no século
XIX, contando acima de 30.000 pessoas empregadas nessa função, “o número
deste tipo de empregos anunciados nos jornais diários, como o Times, na década
de 1840, rondaria aproximadamente cem por dia” 3¯4.
Na Inglaterra da era Vitoriana, David (Idem) aponta as difíceis condições de
vida das preceptoras, como depois os contos e romances também testemunharão:
A sua posição era contraditória, como Peterson (...) argumentou convincentemente:
‘a preceptora era um testemunho do poder econômico dos pais da classe média
Vitoriana, tal como os criados, as carruagens e as outras ‘parafernálias da nobreza’.
Mais ainda, ‘a preceptora era também uma senhora dedicada ao lazer’. Daí o
problema. Aquelas mulheres que tinham que procurar emprego como preceptoras,
‘embora oriundas de meios da classe média, eram olhadas como falhadas dentro do
sistema’. ‘A sociedade considerou acertado definir que a mulher que trabalha para
si perde a sua posição social’ (ibidem). No entanto, como Peterson argumenta de
seguida, ‘a posição de preceptora parece ter sido apropriada porque, embora fosse
um emprego assalariado, era realizado dentro de casa. A preceptora fazia algo que
poderia fazer, em melhores circunstâncias como esposa. Evitava a posição
indecorosa e imprópria para uma senhora de trabalhar no espaço público’. (Apud
ARAÚJO, 2000, p. 118).

2

DEROISIN, S. Petites filles d’autrefois. Paris: Api, 1997.
ARAÚJO, H. C. Pioneiras na educação, as professoras primárias na viragem do século 18701933. Lisboa: Instituto de INOVAÇÃO educacional, IE, 2000.
4
Observa-se que o número de anúncios é bastante superior ao registrado nos jornais da Corte
brasileira, no mesmo período. Ressalta-se, no entanto, que a França e a Inglaterra eram
consideradas os centros de civilidade a ser imitada.
3
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Como a educação dada pelos preceptores acontecia na Casa, pode-se afirmar
que sua essência, localizada na esfera privada, favoreceu a feminização da
educação doméstica, tendo em vista o grande número existente de preceptoras,
que viviam na casa de seus pupilos. O próprio fato de habitar a casa dos patrões já
tornava

a

condição

da

preceptoria

mais

apropriada

às

mulheres

e

preferencialmente às solteiras, de acordo com os padrões da época.
Além disso, essa era uma das poucas funções remunerada e socialmente
aceita, mesmo na Europa, que podia ser exercida pela mulher até o século XIX.
Esse fato acabou também por dar os primeiros contornos às discussões
políticas do Estado com relação ao magistério e à formulação de políticas
educativas que captassem essas mulheres preceptoras como professoras para a
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escola estatal emergente:
Assim, olhando para as preceptoras no ‘espaço doméstico’, procura estabelecer-se a
relação entre a feminização do ensino e a divisão sexual do trabalho na ‘esfera
doméstica’ onde as mulheres estavam encarregadas da educação de crianças. Foi
provavelmente esse facto que inspirou o Estado na produção de políticas
relacionadas sobre ‘quem deveria sentar-se na cadeira do professor’. (ARAÚJO,
2000, p. 113).

Ao falar do cotidiano europeu dos preceptores na educação doméstica,
especialmente das preceptoras mulheres, por serem mais freqüentemente referidas
nas fontes, este estudo está também se reportando a duas categorias apresentadas
por Araújo (2000) a de esfera privada e a de esfera pública.
A esfera privada é aquela que corresponde ao âmbito da Casa, enquanto a
esfera pública será aquela para a qual os preceptores preparam seus discípulos, ou
seja, o próprio mundo para além da Casa:

Os problemas e tensões corporizados nos conceitos de esferas ‘privada’ e ‘pública’
estão diretamente relacionados com a ideologia das ‘duas esferas separadas’, das
sociedades do século XIX, entendidas então como domínios especializados em
termos de objectivos, processos, experiências e sentimentos. Por muito
especializadas que fossem, não gozavam de um estatuto igual, já que a esfera
privada/doméstica estava claramente subordinada ao domínio público. (p. 114).

Sendo a preceptoria uma atividade que acompanhava a transição da infância
para o mundo adulto, acabava por se constituir em um elo de ligação entre a esfera
privada doméstica e o domínio público, ou seja, a Casa e a sociedade.

157
O objetivo da Casa, na educação doméstica, através das preceptoras, era
principalmente “assegurar uma posição estável no casamento”, quando se tratava
de filhas mulheres, e, ainda, prepará-las para que estivessem aptas a criar seus
filhos, até mesmo educá-los, se esse fosse o desejo ou se as circunstâncias as
obrigassem. Influenciava, também, na escolha das esposas, ter uma companheira
de certo nível cultural para o marido e uma “boa gestora da casa”. Ou seja, cabia
às preceptoras preparar, na esfera privada, os requisitos necessários às mulheres
no estatuto da esfera pública. Araújo (2000) aponta que:
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As filhas de Feliciana Montanha, uma viúva rica, proprietária de terras no norte,
foram educadas por uma preceptora estrangeira, o que era entendido tanto como um
bom investimento no mercado-do-casamento, como uma estratégia eficaz para
atrair um tipo específico de homem, que consideraria esta forma de educação ‘de
forma nenhuma superficial’ e adequada para moldar a sua futura companheira.
(CAIEL in Genoveva Montanha, 1897, p. 120).

Na literatura portuguesa, como afirma Araújo (2000), constata-se que o
modelo de preceptoria era amplamente aceito. O conto “A perceptora” (sic) de
Maria Amália Vaz de Carvalho5, publicado em 1905, e diversos romances da
pedagoga e romancista Alice Pestana6, que utilizava o pseudônimo de Caiel,
indicam a presença de preceptores nas residências mais abastadas, bem como o
seu cotidiano marcado por convenções sociais:
Como já foi salientado, as raparigas da classe média e média-alta, na segunda
metade do século XIX (e mesmo mais tarde), eram ensinadas por preceptoras (a
maioria mulheres estrangeiras) com as quais aprendiam noções de língua
portuguesa, línguas estrangeiras, piano, história e geografia, aritmética e
geometria. (ARAÚJO, 2000, p. 118 – grifo meu).
Em muitos outros romances portugueses, a preceptora inglesa está presente, não
como a personagem principal, mas como uma figura essencial nos contextos
sociais das classes média e média-alta. Em Os Maias (1888), um dos romances
mais famosos de Eça de Queiroz, a filha de Maria Eduarda, é educada por uma
preceptora Inglesa, Miss Sara, que acompanha a família por todo o lado. (Idem, p.
119).

5

Escritora portuguesa, Maria Amália Vaz de Carvalho (1847-1921), publicava regularmente
artigos no jornal Diário Popular com o pseudônimo de Valentina de Lucena. Cf. VICENTE, Ana.
As mulheres portuguesas vistas por viajantes estrangeiros. Lisboa: Gótica, 2001, p. 128.
6
Escritora e pedagoga, Alice Pestana (1860-1929) tornou-se uma especialista em educação
feminina, deslocando-se, por nomeação do governo português, à Inglaterra, Suíça e França, a fim
de visitar estabelecimentos de ensino do sexo feminino naqueles países. Cf. VICENTE, Ana, op.
cit., p. 128-129.
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No romance de Eça de Queiroz (1945), Miss Sara, a preceptora inglesa de
Rosa, filha de Maria Eduarda, foi escolhida pela representação característica das
preceptoras inglesas: “as inglesas são tão exigentes!... Aquela, sobretudo, uma
rapariga tão séria”7. No entanto, Miss Sara é surpreendida

com um

comportamento inusitado aos olhos de seu patrão, rompendo com a postura
esperada de tal governanta:
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Numa dessas noites, de grande calor, Carlos, cansado, adormeceu no sofá; e só
despertou, em sobressalto, quando o relógio na parede dava tristemente duas horas.
(...) Agarrou o cajado, abalou, correndo pela estrada. Depois, ao abrir sutilmente o
portão da quinta, pensou que Maria teria adormecido; Niniche podia ladrar; os seus
passos, entre as acácias, abafaram-se, mais cautelosos. E de repente sentiu ao lado,
sob as ramagens, vindo do chão, de entre a erva, um resfolgar ardente de homem, a
que se misturavam beijos. Parou, varado; e o seu ímpeto logo foi esmagar a cacete
aqueles dous animais, enroscados na relva, sujando brutalmente o poético retiro dos
seus amores. Uma alvura de saia moveu-se no escuro: uma voz soluçava,
desfalecida – oh yes, oh yes... Era a inglesa! Oh, Santo Deus, era a inglesa, era miss
Sara! Apagando os passos, atordoado, Carlos escoou-se pelo portão, cerrou-o
mansamente, foi esperar adiante num recanto do muro, sob as ramarias de uma faia,
sumindo na sombra. E tremia de indignação. Era preciso contar imediatamente a
Maria aquele grande horror! Não queria que ela consentisse um momento mais
essa impura fêmea, junto de Rosa, roçando a candidez do seu anjo... Oh, era
pavorosa uma tal hipocrisia, assim astuta e metódica, sem se desconcertar jamais!
Havia dias apenas, vira a criatura desviar os olhos de uma gravura da Ilustração,
onde dous castos pastores se beijavam num arvoredo bucólico! E agora rugia,
estirada na relva! Na estrada escura, do lado do portão, brilhou um lume de cigarro.
Um homem passou, forte e pesado, com uma manta nos ombros. Parecia um
jornaleiro. A boa miss Sara não escolhera! Bem lavada, toda correta, com os seus
bandós puritanos, aceitava um qualquer, rude e sujo, desde que era um macho! E
assim os embaíra, meses, com aquelas suas duas existências, tão separadas, tão
completas! De dia virginal, severa, corando sempre, com a Bíblia no cesto de
costura; à noite a pequena adormecia, todos os seus deveres sérios acabavam, a
santa transformava-se em cabra, xale aos ombros, e lá ia para a relva, com
qualquer!... Que belo romance para o Ega! (p. 448-449).

Na mesma obra, Os Maias, Eça de Queiroz descreve ainda como o próprio
Carlos, havia sido educado por um preceptor inglês, chamado de sr. Brown, cujos
ensinamentos dados ao menino baseavam-se no desenvolvimento da “força e dos
músculos”8, contrariando o costume adotado naquela sociedade de se começar a
educação pelo latim, no que era inteiramente apoiado pelo avô do menino Afonso
da Maia.

7
8

QUEIROZ, Eça de. Os Maias. Porto: Lello & Irmão – Editores, 1945, p. 446.
Idem, p. 77.
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O avô, ao escolher um preceptor inglês e uma educação voltada para o
desenvolvimento físico, pretendia afastar o neto do tipo de educação que tinha
sido dada a Pedro, pai de Carlos, para o qual, estando a família morando em
Londres, havia mandado vir de Lisboa o padre Vasques, capelão do Conde de
Runa, que ensinou ao menino as “declinações latinas e sobretudo a cartilha”:
a face de Afonso da Maia cobria-se de tristeza, quando ao voltar de alguma caçada
ou das ruas de Londres, de entre o forte rumor da vida livre – ouvia no quarto dos
estudos a voz dormente do reverendo, perguntando como do fundo duma treva:
_Quantos são os inimigos da alma? E o pequeno, mais dormente, lá ia
murmurando: _Três. Mundo, Diabo e Carne... Pobre Pedrinho! Inimigo da sua alma
só havia ali o reverendo Vasques, obeso e sórdido, arrotando do fundo da sua
poltrona, com o lenço do rapé sobre o joelho... (Ibidem, p. 21-22).

Os ensinamentos do padre Vasques e o excessivo cuidado da mãe fizeram de
Pedro um menino frágil e amedrontado. Pretendendo um destino melhor para o
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neto do que o de seu filho, Afonso da Maia estarrecia o abade que freqüentava a
casa, para o qual o latim e os clássicos deviam ser as bases de todos os
ensinamentos, aprovando inteiramente as idéias do preceptor inglês:
_Prrimeiro músculo, músculo!... (sic). Afonso apoiava-o gravemente. O Brown
estava na verdade. O latim era um luxo de erudito... Nada mais absurdo que
começar a ensinar a uma criança numa língua morta quem foi Fábio, rei dos
Sabinos, o caso dos Gracos, e outros negócios duma nação extinta, deixando-o ao
mesmo tempo sem saber o que é a chuva que o molha, como se faz o pão que come,
e todas as outras coisas do Universo em que vive... (...) _A instrução para uma
criança não é recitar Tityre, tu patulœ recubans... É saber factos, noções, coisas
úteis, coisas práticas... (Ibidem, p. 77-78).

Dessa forma, os ensinamentos dados a Carlos da Maia pelo preceptor inglês
distanciavam-se do que era comumente usado na educação de crianças das elites
portuguesas na época, e a utilização da ginástica em detrimento da cartilha
religiosa causava polêmica, como se constata na reflexão do Abade Custódio,
exposta por Eça de Queiroz (1945):
O bom homem achava horroroso que naquela idade um tão lindo moço, herdeiro
duma casa tão grande, com futuras responsabilidades na sociedade, não soubesse a
sua doutrina. E narrou logo ao Vilaça a historia de D. Cecília Macedo: esta virtuosa
senhora, mulher do escrivão, tendo passado diante do portão da quinta, avistara o
Carlinhos, chamara-o, carinhosa e amiga de crianças como era, e pedira-lhe que lhe
dissesse o acto de contrição. E que respondeu o menino? Que nunca em tal ouvira
falar! Estas coisas entristeciam. E o sr. Afonso da Maia achava-lhe graça, ria-se!
(Ibidem, p.82).
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Em Portugal, também os viajantes constataram a presença da educação
doméstica através de preceptores, especialmente preceptoras mulheres, sobre as
quais, os registros na literatura, bem como em outras fontes, já testemunhavam
sua constante utilização, como assinala Juliette Adam9, em 1896, no relato acerca
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das mulheres portuguesas:
Eu afirmei que até D. João V as mulheres tinham estado submetidas à tirania do
homem ciumento e déspota. Mas foi por pouco tempo que elas conseguiram fugir
dessa tirania. Apenas há cinco ou seis anos é que as mulheres portuguesas de
sociedade podem sair à rua, sozinhas ou acompanhadas de uma única pessoa. Até aí
elas viviam encerradas, levando uma vida de família semelhante à vida conventual.
A sua educação consistia em aprender um pouco de história, a santa sobretudo, a
saber francês ou inglês, sobretudo o francês, a dedilhar convenientemente o piano, a
dizer versos, a assimilar algumas fórmulas sobre os deveres das raparigas, e por aí
ficavam. Entre si completavam esta educação e sonhavam com o amor
romanesco, tal como, aliás, o julgavam pelo menos antes do casamento. (...) A
educação das meninas é feita por estrangeiras. (...) Os portugueses que não dão
instrução a suas filhas no convento, têm, para as educar em casa, professoras
francesas ou alemãs. (p. 191-193 – grifo meu).

Entre as preceptoras estrangeiras, preferidas por representarem um símbolo
de maior “status” social para as famílias, predominavam, além das inglesas, as
alemãs e as francesas10, caricaturadas por Sophie Deroisin (1997), no livro Petites
filles d’autrefois:
Que dizer da raça maldita, oportunamente desaparecida das governantas? Ao longo
do século XIX até por volta da guerra de 1914, as crianças eram a prioridade única
de inglesas lunáticas, alemãs impiedosas ou de francesas histéricas. Miss,
Mademoiselle, Fraülein, rico cortejo de maníacas e de ‘fantasmagóricas’ - ou
melhor, pobres criaturas sem competência, nem destino. Sadismo, crueldade
parecem se desenvolver sem freio em volta das ‘pobres meninas ricas’. De todas as
delegações de poder esta é, sem dúvida, a mais odiosa que se pode reprovar nas
mães do século passado. Ouvimos pouco falar das preceptoras, por vezes perversas
ou por vezes incomparáveis por seu humanismo ou por sua energia política (...). (p.
129).

Contrariando Deroisin (1997), cuja representação das preceptoras é
inegavelmente ruim, Araújo (2000) afirma que essas mulheres eram vistas como
9

Juliette Adam foi uma dama francesa que viajou por Portugal e Espanha em meados da década de
90 de Oitocentos, posteriormente escrevendo, em 1896, La Patrie Portugaise, Souvenirs
Personnels, citado por VICENTE, Ana. As mulheres portuguesas vistas por viajantes
estrangeiros. Lisboa: Gótica, 2001.
10
Segundo Araújo (2000) esta concepção estava relacionada à situação periférica dos demais
países.
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contribuindo para uma educação mais racional e saudável das moças em um
século que principiou a formação de novos códigos sociais. Entretanto, a mesma
autora também reforça a avaliação negativa das atividades realizadas pelas
preceptoras:
É a falta de uma cultura reflexiva e de uma prática criativa que transparece nas
palavras de Caiel (...) para caracterizar a qualidade do trabalho que desenvolvem. É
possível que Caiel se estivesse a referir principalmente às preceptoras portuguesas,
já que noutro romance se mostra preocupada com a necessidade de criar uma
instituição para a formação de preceptoras (1892). As preceptoras estrangeiras,
essas, são por vezes temidas, tanto por Caiel (...) como por Maria Amália Vaz de
Carvalho (...), como constituindo uma ameaça à ‘cultura nacional’ dos lares da
classe média. (p. 121).

Em alguns romances, a preceptora é lembrada com nostalgia e respeito, até
por ser, provavelmente, a única pessoa com a qual as moças conversavam ou
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desfrutavam de alguma intimidade. O fato de serem estrangeiras, vindas de países
considerados, à época, mais civilizados, dava-lhes uma certa credibilidade, no
sentido de parecerem mais lúcidas e conhecedoras de inovações e tendências
ainda não divulgadas, longe das metrópoles européias.
No entanto, são também numerosos os relatos, especialmente biográficos, de
sadismo, perversidade e atitudes até de tortura a que eram submetidas às crianças,
principalmente as crianças nobres, sob a guarda de preceptores, ou, ainda, das
“governantas”, que, nas famílias mais abastadas, eram aquelas que coordenavam a
educação distribuída para vários preceptores.
Caprichos, bizarrias dos patrões, dão o tom a todos em volta, aos serviçais e as
crianças aterrorizadas. Neuropatias, certamente, que ninguém sabe reconhecer e
resolver, repercutem, por seu turno, sobre as governantas cretinas ou loucas.
Memórias de escritores, testemunhas vivas de antigas crianças, hoje com 70 a 90
anos: não há nenhum que não tenha reproduzido alguma história de atrocidade de
crianças mais ou menos martirizadas. Sadismo que parece universal no século XIX,
(...) seja de uma crueldade de todos os tempos, nos parece mais vivo pela
proximidade de testemunhas. Se a dureza pode se explicar nas classes pobres pela
miséria, penúria, a exiguidade de alojamentos, não se pode encontrar justificativa
nas famílias da aristocracia onde o mais extremo rigor é constante. (DEROISIN,
1997, p. 130).

A imobilidade da “dureza” feminina, ao exercer a atividade da preceptoria, é
uma constante nos relatos que atravessam todo o século XIX, na Europa, com
práticas que não se alteram, sendo assinaladas em 1810, 1890, 1905 ou 1913, em
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depoimentos semelhantes. Entretanto, mesmo em número menor, também são
constatadas histórias de admiração, gratidão e afeto, mostrando que o cotidiano de
preceptores e seus alunos era perpassado tanto pelo temor, ódio, desprezo e
melancolia como pelo amor, alegria e sabedoria.
As preceptoras tinham um encargo quase exclusivo sobre seus “pupilos”.
Deviam poupar toda a preocupação às mães. Segundo Deroisin (1997), os pais
sabiam do que ocorria entre as crianças e suas preceptoras, mas, de alguma forma,
todos os excessos eram justificados pela teoria inquestionável, à época, de que “as
crianças são difíceis e são necessárias governantas e preceptores para educá-las,
mas, sobretudo para torná-las grandes pessoas”. As mães aprovavam as atitudes
das governantas, acreditando tratar-se de “bons princípios pedagógicos”,
principalmente quando aplicados por experientes preceptoras estrangeiras. Dessa
forma, as preceptoras eram soberanas na educação que aplicavam às crianças sob
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sua guarda. Segundo relatos das próprias governantas, não faziam mais do que
aplicar estritamente as ordens recebidas, porém, tinham liberdade para agravá-las
ou interpretá-las, baseando-se em suas conclusões, desconfianças ou elucubrações,
pois passavam mais tempo com as crianças do que os pais e julgavam conhecê-las
melhor.

Seja aterrorrizadas por uma patroa aterrorizante, como a Condessa Catherine
Rostopchine, seja elaborando elas mesmas funestas teorias educativas, as quais os
pais ausentes, indiferentes ou preguiçosos aceitam singularmente, algumas exercem
uma horrível mania de descarregar sobre as crianças suas frustrações vingando-se
do que a vida não lhe deu. (Idem, p. 130).

As mulheres que exerciam a preceptoria estavam, quase sempre, situadas em
uma classe social inferior a de seus empregadores, porém possuidoras de capital
cultural adquirido através de uma educação esmerada, possivelmente em um
passado mais abastado onde, por vezes, elas próprias haviam tido várias
preceptoras. Em alguns casos, eram também moças nascidas de relações proibidas
à sociedade da época, cujos pais esforçavam-se para que tivessem, ao menos,
educação, já que não reconhecidas como filhas legítimas, não teriam direito a
dotes ou herança. Nesse caso, encontra-se Martha de Vasconcellos, a preceptora
portuguesa personagem central do conto de Carvalho (1905)11:
11

CARVALHO, M. A. V. Contos e Phantasias. Lisboa: Livraria Editora, 1905.
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O pae, que a vinha ver muitas vezes à casa da senhora a quem na infância a
confiara, disse-lhe um dia com o pejo a ruborisar-lhe as faces, com lagrimas a
marejarem-lhe os olhos, que ella era uma filha natural, mas que tencionava
reconhecê-la, regularisar a sua posição, dar-lhe todos os direitos que ella por
tantissimos lados merecia. (...) O pae de Martha era casado, tinha filhos, vivia para
sempre longe d’ella nas tranquillas alegrias da família, uma família em que ella só
podia ser a intrusa! Desde esse dia Martha estudou com dobrado afinco, aprendeu
com uma ânsia dolorosa, com um não sei quê de impaciência inexplicada. (p. 208209).

O lugar social ocupado pelas preceptoras, nas famílias, demonstrava que esta
função era considerada uma atribuição essencialmente doméstica. A história da
preceptora, contada por Maria Amália Vaz de Carvalho (1905), revela a
“mesquinhez do seu destino” e o “desdém quasi brutal de toda aquela gente que a
cercava”, quando participava das “soirées” que reuniam a sociedade. A sua
presença, acompanhando a família nessas reuniões, e a forma como ela era tratada
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pelos demais denotavam a posição ocupada nesse universo: não era considerada
um membro efetivo daquela comunidade social, mas também este era um lugar
permitido a ela, como a preceptora da Casa.
Privava da intimidade da Casa, incluindo as ocasiões solenes, como escreve
Carvalho (1905) acerca da preceptora Martha:
A meio entendedor meia palavra basta; d’ahi a quatro mezes o commendador dava
uma pequena soirée íntima, em que a menina Adriana, filha do Sr, Barão de X, e
chegada havia dias do Sacré Coeur, era apresentada ao seu futuro noivo, o Sr.
Julião Gonçalves. Estavam só pessoas da família em casa do commendador.
Elle, a mulher, as duas filhas, o filho e Martha. Enquanto ao Barão, viera
simplesmente acompanhado pela filha. (p. 215 – grifo meu).

Porém, sua participação nessas ocasiões não significava a aceitação de seu
lugar como de relevância e sim, a apresentação de um luxo ou o cumprimento de
um estatuto social: a existência de uma preceptora na Casa. Nesse sentido,
Carvalho (Idem) descreve a forma como a filha do Barão dirigiu-se à Martha:
Não se iguala nem se descreve o desdém com que ella cumprimentou Martha. Era
uma vingança retrospectiva do que suas próprias mestras lhe haviam feito passar.
Nos olhos azues de Martha passou um relâmpago de cólera fugitiva, mas não disse
nada. O que havia ella de dizer àquela gente, que a considerava um traste ... bem
pago? (p. 216).
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Mesmo nessas ocasiões, a participação da preceptora também fazia parte de
suas funções, à medida que era ela quem sentava ao piano e divertia os
convidados:
Tinha um modo dócil e meio risonho de sentar-se ao piano, e tocava uma noite
inteira valsas, contradanças, lanceiros, que outras dançavam, na expansão de sua
alegria burguesa. Nunca lhe perguntavam se estava cansada, nunca lhe davam a
menor mostra de interesse ou de sympathia. Pagavam-lhe integral e
generosamente, tinham direito aos serviços correspondentes a essa
remuneração. (CARVALHO, ibidem, p. 204 – grifo meu).

A remuneração pelos serviços de preceptoria no contexto europeu, enquanto
estes eram de uso exclusivo das elites, parece ter sido satisfatória para os padrões
da classe que podia contratá-los, no entanto, era necessário que os préstimos e os
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talentos pessoais da preceptora correspondessem a essa remuneração. Ainda em
Carvalho (Ibidem), vemos que as relações que se estabeleciam entre a preceptora
e seus patrões era limitada ao cumprimento de suas tarefas, dando a idéia de uma
convivência absolutamente profissional:
As relações paravam aqui. Não sabiam que ella tinha uma alma, se essa alma se iria
azedando a pouco e pouco ao contacto d’aquella indiferença cruel; não sabiam do
seu passado senão que era honesto e puro, nunca pensavam no seu futuro senão
vendo-a eternamente curvada ao pezo de um destino ingrato. (p. 204).

A sociedade européia burguesa da época concebia, como demonstração de
riqueza e “fidalguia”, possuir uma preceptora para os filhos, principalmente as
filhas mulheres, como faziam as famílias tradicionais e nobres. Tal “moda” levou
ao despropósito em algumas situações apresentadas, passando a ser considerada
como atitude dos “novos ricos”, cujo objetivo parecia ser, apenas, igualar-se aos
hábitos da aristocracia. Algumas famílias, na tentativa de aproximar a educação de
seus filhos à educação das crianças nobres, mantinham, além da preceptora chefe
– uma espécie de governanta que coordenava toda a educação –, outros
“preceptores adjuntos”, responsáveis por matérias específicas a serem ensinadas.
A preceptora narrada por Carvalho (1905) é um exemplo típico da função, já
que se encarregava da educação das duas filhas de um comendador português,
cujo filho foi mandado estudar na Alemanha. As filhas, com 13 e 15 anos, foram
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retiradas de um convento, para que completassem sua educação com uma
“mestra”, cuja função era prepará-las à semelhança das meninas nobres: “Sabiam
que a filha do Barão tocava piano, e queriam que suas filhas soubessem tocar
muito melhor” (p. 205).
A programação a ser ensinada pelos preceptores, nesse contexto, era muito
variada, pois acompanhava os conhecimentos da “moda”, tidos como importantes,
e os próprios saberes, tendências e gostos do preceptor.
As posturas e hábitos dos nobres eram copiados e admirados pelos demais,
tornando-se o parâmetro do que devia ser ensinado às crianças pelas preceptoras.
A concorrência entre saberes e “prendas”, a serem adquiridos, dava o tom do que
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cabia aprender. Carvalho (Ibidem) conta que:
Às vezes entravam no quarto de Martha e diziam-lhe num transporte de cólera:
_Quero saber allemão. A Mariquinhas sabe allemão, enquanto eu não sei. _Quero
aprender a bordar de matiz, a Julia fez um quadro que eu não sei fazer. Era assim
que iam progredindo no estudo. Martha conformava-se docilmente às aspirações
das discípulas: ensinava-lhes tudo o que sabia, mas o que ella de todo não pudera,
era inocular-lhes a vida interior que animava e coordenava todos os seus
conhecimentos adquiridos ou intuitivos. (p. 206-207).

Para atender às necessidades advindas dos gostos burgueses da sociedade
européia da época, as preceptoras precisavam de uma formação bastante
complexa, o que, provavelmente, como já assinalamos anteriormente, não haviam
recebido para exercer a preceptoria, já que se tratavam, nesses casos, de moças de
famílias abastadas, não legitimadas como tal, ou empobrecidas por diferentes
circunstâncias, ou, ainda, filhas de religiosos “mestres” que haviam preparado sua
educação. Seja pelas diferentes situações descritas, ou por outras, as preceptoras,
de alguma maneira, viam-se na condição de ter que vender seus “saberes” em
troca de salário e, às vezes, até de moradia. Por certo, essa não era uma função
para a qual se preparassem ou almejassem, mas, ao contrário, algo até humilhante,
a que se viam condenadas por um destino que não apresentava outra opção.
Dizia-se que Martha conhecera melhores dias, afirmava-se mesmo que não fôra
para servir de mestra a burguezinhas pretenciosas que seu pae, um pae extremoso,
lhe adornara o espírito de todos os primores de uma educação excepcional.
(CARVALHO, ibidem, p. 207).
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Ao iniciar o romance Madame Renan, Caiel (1896),

descrevendo os

personagens, entre eles a mulher e a filha do sapateiro, uma estudante de
“magistério”, e as agruras por que passavam, faz falar o personagem Vasco,
tentando encontrar uma solução para as dificuldades que cercavam aquelas
mulheres e buscar perspectivas para a mais jovem: “Só se fosse modista ou
caixeira... mas isso!... (...) Sempre o logar

de professora tem outra

representação...” (p. 11).
Ainda assim, essa representação era apenas melhor, se comparada à função
de costureira ou vendedora, mas permanecia como ocupação para aquelas
mulheres que, por “força de um destino infeliz”, precisavam trabalhar fora de suas
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casas. Adiante Caiel (Idem) reforça essa posição:
Mas nenhuma d’essas bondosas attenções impedia a pobre Miss Burke de se julgar
sempre desconsiderada, recolhendo-se perpetuamente no seu ar timido e opprimido.
(...) Vendo as mestras de outras famílias tratadas como simples creadas, Miss Burke
sentia-se d’essa grosseria como se se tratasse d’ella própria. (p. 72).

Sendo a preceptoria uma forma de trabalho remunerado, aceito para as
mulheres, também recorriam a ele, por conta das eventuais necessidades, as
mulheres casadas cuja renda dos maridos não fosse suficiente para o sustento da
família. Nesse caso, tratando-se da sociedade portuguesa, especialmente
conservadora, as implicações eram ainda maiores, pois no estatuto social que
permitia às moças solteiras empreenderem tais atividades, o mesmo não se dava
com as mulheres casadas, para quem ministrar lições privadas de francês, inglês,
alemão e piano, significava colocar o marido em situação constrangedora diante
da sociedade. Essas circunstâncias foram bem retratadas por Caiel no romance A
vida por um prejuízo, publicado em 1908, quando a mulher de um funcionário
público pretende oferecer-se como preceptora:
(...) Pelas cinco chagas que não tornasse a falar-lhe em semelhante despropósito
(...) Não estavam na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Viviam em Portugal:
tinham que sujeitar-se a sua tradição, aos seus costumes (...) Que diriam os seus
amigos se elle se sujeitasse a semelhante humilhação? Porque era sobre elle que
principalmente cairia o odioso. E os parentes d’elle? E as suas relações de alta
sociedade? Com que compungidas frases lamentariam o seu destino? O trabalho
ainda era considerado em Portugal uma desgraça, uma escravidão para a mulher. E
a mulher escrava perdia todo o prestígio. Com surpresa encontraria na rua
conhecidos que voltariam a cabeça surrateiramente para a não cumprimentarem. (p.
22-23 – grifo meu).

167
Segundo Araújo (2000), a preceptora é “tipicamente uma mulher solteira,
viúva”, ou até casada, em situações extremas, “vinda da classe média
empobrecida, alguém que é confrontada com dificuldades econômicas, em
contraste com as condições materiais de que usufruiu na infância” (p. 123).
Pensando as preceptoras que vieram para o Brasil, como a mais conhecida
delas, Ina von Binzer, que aqui chegou em 1881, contratada por uma família da
Província do Rio de Janeiro, podemos dizer que outro estímulo ao exercício do
preceptorado, além das vicissitudes já descritas, era o espírito aventureiro, o
desejo de conhecer outras culturas, como bem demonstram os relatos dessa jovem
professora no Brasil do século XIX. Ainda assim, pesava também o fato de
exercerem uma profissão, o que não era apropriado às mulheres, melhor então,
que acontecesse longe da sociedade européia da qual faziam parte.
No entanto, a instituição da preceptoria como reconhecida forma de
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educação, bastante difundida entre as elites européias, indica que havia muitas
mulheres, a despeito das representações negativas, que dela se ocupavam.
Na análise dos relatos, o que também se depreende das representações
acerca da preceptoria, é a incapacidade de algumas mães de ensinar devidamente,
ao menos, às filhas mulheres. Pois, estando preparadas, elas próprias podiam optar
por encarregar-se da educação dos filhos.
A idéia da mãe como mestra dos filhos foi bastante defendida na sociedade
portuguesa por Caiel (1892), que, apesar de feminista, justifica, talvez, sua
posição, por relatar, como escritora, o cotidiano, algumas vezes cruel e perverso,
das crianças junto a suas preceptoras. Araújo (2000) afirma que Caiel foi “uma
defensora determinada da missão da mãe como educadora e professora dentro de
casa, não concordando com a idéia de uma preceptora preencher estas funções”
(p. 125).
Quanto

aos

métodos

e

conteúdos

ensinados

pelos

preceptores,

principalmente nas casas mais abastadas, havia um constante exagero de
exigências, que aumentava, à medida que também eram maiores as expectativas
em relação às crianças ou jovens. Em algumas casas, os mestres eram tão
numerosos que se sucediam de oito horas da manhã até oito horas da noite.
Nenhuma surpresa se uma pequena criança de 11 anos respondesse em inglês ou
francês a adultos quando solicitada.
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Algumas

preceptoras,

que

atuaram

nessas

Casas,

tinham

mania

enciclopédica, próxima do fanatismo, e, dessa forma, eram consideradas as mais
preparadas. É o caso de Madame de Genlis12, descrita por Deroisin (1997), cuja
maneira de educar os três filhos do Duque d’Orléans, consistia em enclausurar-se
com eles em um pavilhão do palácio, de onde suprimiu os brinquedos, as bonecas,
as brincadeiras e os jogos, instaurando, em seu lugar, lições sem um instante de
intervalo: leituras em voz alta, cursos de italiano, inglês, alemão, que se
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entremeavam ao latim, ao grego, a geometria e ao direito:
Fazia as crianças dormirem no chão, às vezes sobre o assoalho e não lhes servia,
senão alimentações infames, ao ponto de os preceptores adjuntos observarem que a
saúde dos príncipes estava abalada. Ela obrigava o jovem Valois a colocar solas de
chumbo nos seus sapatos ao longo de passeios, melhor ainda, fazê-lo atravessar
cursos d’água até grotões ao fundo do parque, subindo para seu apartamento no
segundo andar, colocando mochilas nas costas, ‘para fortificar sua coluna
vertebral’. Discípula exaltada de Rousseau, ela mantinha as crianças vestidas de
tecido grosso, cavavam com a enxada e reviravam a terra (...) Valois era obrigado a
tratar do jardim, assim como de um jardim similar de sua irmã Adelaide, que
manobrava a pá com uma mão lânguida (...). Encontrava-se a geografia nas
escadas, graças as cartas murais, a agricultura nos passeios, enquanto um botânicofarmacêutico designava as plantas medicinais; ‘os imperadores romanos só
paravam nos seus quartos de dormir’. Não se podia jamais perder um instante, ‘nem
jamais negligenciar o emprego dos pequenos momentos, dos minutos, dos
segundos’, dizia ela. Valois tornou-se carpinteiro, torneiro. Ele martelava, pregava,
soldava, fazia de tudo um pouco, como a confecção de animais de crina, ou de
caixas. Todos os trabalhos manuais, todos os conhecimentos eram acumulados
misturados, sem discernimento, nem continuidade. (p. 132).

Com as crianças nobres, sem dúvida, eram cometidos os maiores excessos,
de acordo com as perspectivas do que viriam a ser no futuro, já que o
entendimento da época era de que o acúmulo e a diversidade de conhecimentos
produziria adultos mais preparados. Alguns ensinamentos até pareciam
interessantes e agradáveis, mas como constata Deroisin (Idem), a idéia inicial feliz
tinha uma aplicação insuportável, “por um defeito de julgamento, o excesso
maníaco”. Ainda com relação à preceptora Madame de Genlis, a autora aponta:

12

Felicite du Crest de Saint-Aubin (1746-1830) era filha de uma rica família de Borgonha,
educada no castelo de Saint-Aubin, onde se dedica à literatura e à música, até que com a ruína de
seu pai, casa aos dezesseis anos com o Marquês de Sillery. No círculo da aristocracia, em 1770, é
dama da Duquesa de Chartres, que ao perceber sua capacidade literária e seus gostos educativos a
faz preceptora dos seus filhos gêmeos e mais tarde o Duque confia-lhe a educação de seu filho.
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Grafonoma intransigente, ainda que sempre didática e incômoda, ela tentava
moldar Valois (...), que ela sabia deveria tornar-se o chefe da Casa d’Orléans. O
pobre adolescente era então objeto de suas lavagens cerebrais. (p. 132).

Frederica Sofia Guilhermina da Prússia, outra criança nobre entregue a “uma
certa Letti”, preceptora tida como muito talentosa, filha de um monge italiano,
tempos depois, escreveria sobre sua infância ao lado de sua governanta: “Cada
dia (...) era marcado por algum evento sinistro”(DEROISIN, ibidem).
A Imperatriz Maria Thereza da Áustria, mãe da desventurada Maria
Antonieta, que pereceu no cadafalso levantado pela revolução francesa em 1793,
estava tão convencida de que era necessário aplicar com rigor a educação
doméstica, que escreveu uma carta com instruções, endereçada à preceptora de
sua neta, de 6 anos:
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Minha boa d’Herzelles. A respeito das instrucções que me pede para a minha
querida neta, só tenho a dizer-lhe: Que ao despertar deve ella começar por uma
intima oração a Deus; Que em seguida se levante; Que se prepare, vista-se e
almoce; tudo isto até 9 horas; Que consagre meia hora ao recreio, para depois a
camareira explicar-lhe o cathecismo allemão e ler-lhe um capítulo de Royaumont.
Meia hora de descanso, e em seguida lição de outra meia hora, de seu mestre de
escripta. Poderá de novo brincar até as onze horas. A meia hora seguinte consagrará
ao cônego Gurter. Das onze e meia ao meio dia, será permittido á archiduqueza a
mais completa liberdade. Empregará no jantar meia hora, podendo depois recrearse até 2 horas. Três quartos de hora para a lição de francez, se para tanto estiver
disposta, seguindo-se recreio até ás 4. Das 4 ás 5, jogos de cartas, livros ou figuras
próprias para fazel-a aprender phrases e vocábulos francezes. As 5 horas dansa
emquanto não a aborrecer; depois algumas orações, para se ir habituando a invocar
o Senhor. Até 7 horas recreio, ceia. As 8 vestuario de dormir, oração intima e cama.
Quando o tempo permittir, as cousas se farão de modo que a archiduqueza possa
dar um passeio de carro no inverno e a pé no verão. Taes são as direcções que julgo
essenciaes, minha querida d’Herzelles, para o melhor desempenho de sua missão.
Bem sabe o interesse que ligo a tal assumpto; espero, pois, que ponha o maior
cuidado em auxiliar fructuosamente a exacta observação de minhas vistas. Maria
Thereza. 24 de Outubro de 1767.13

A imperatriz acreditava que se deveria contrair cedo o hábito da “ordem” e
da “regularidade” e que esse hábito é ainda mais útil aos príncipes, “que têm de
lutar contra as seducções da grandeza”. Para resistir a essas seduções, era
necessário, desde a mais tenra idade, acostumar-se “ao trabalho, afim de não
perder de vista o valor do tempo”14.
13

Cf. artigo publicado no jornal A mãi de família. Jornal scientifico, litterario e illustrado. Rio de
Janeiro, 1880, ano II, n. 3, p. 18-19.
14
Idem, Ibidem.
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As revoluções burguesas mudavam os atores, mas não alteravam,
significativamente, os costumes. Conta Deroisin (1997), que, durante o Segundo
Império Francês, no reinado de Napoleão III, na casa de um prefeito, as
“senhoritas” eram ensinadas por uma professora chamada Madame Perrochel
“rude e austera que nunca deixava deter-se por um traço de delicadeza ou
simpatia”. Escreveria, mais tarde, uma de suas alunas:
Quando a pobre Helena chegou para a aula penteada à moda chinesa, com os
cabelos bem lisos, ela lhe disse: _Oh! Minha criança, como você está com o ar
odioso... E ela a fez colocar-se de joelhos para humilhar seu orgulho... (...) (ela
tinha dez anos). (p. 133).

A Condessa Hedwige d’Ursel escreveu, em 1907, que sua preceptora punia
alguma “má ação” que tivesse cometido, decretando que seus pássaros favoritos
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deveriam morrer de fome: “Adoráveis pequenos bengalis vermelhos cuja
vivacidade agradava-me nas longas horas de aula, ela matou-os de sede e de
fome... (...), enquanto me olhava, de soslaio, com um malvado sorriso” (Apud
DEROISIN, 1997, p. 134).
De acordo com vários relatos, as preceptoras inglesas parecem ter sido as
mais temidas, o que também pode indicar serem as mais severas. No entanto, não
apenas elas, mas a grande maioria das preceptoras utilizava como prática de
correção, os castigos físicos, sendo alguns inusitados, como, por exemplo, jogar
castiçais na cabeça das crianças quando estavam distraídas nas aulas, deixá-las
sem meias ou sapatos num frio próximo de 20 graus negativos, ou encostadas a
um muro branco sob o sol de 40 graus. Ainda era comum, a escrita por 25, 30,
100 vezes, da falta que não devia ser cometida. As crianças, normalmente, não
reclamavam com seus pais, temendo que seu martírio fosse aumentado, pois havia
propensão muito maior a ouvir as preceptoras.
Apesar de essas práticas parecerem exageradamente cruéis, segundo
Deroisin (Ibidem), há testemunhas universais de que eram freqüentes, tendo-se,
como exceção, bondade e competência pedagógica.
Como não havia um método de ensino ou estudos para esse fim, cada
preceptor exercia suas funções de acordo com sua “competência”, talento, ou suas
capacidades pessoais. As meninas aprendiam, ainda, a costurar, fazer bainha,
pregar botões, tecer enxovais de bebês para serem doados, recitar de cor pedaços
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do evangelho, obrigações e posturas sociais diante dos adultos, responder a cartas,
entre outras coisas. Porém, não aprendiam a cozinhar, nem práticas relacionadas a
esse fim, uma vez que esses afazeres eram realizados pelos serviçais. Quanto às
questões sexuais, nada era dito, a não ser antes de partirem para a viagem de
núpcias, quando era recomendado, apenas, que fizessem tudo o que os maridos
pedissem.
Cada preceptora agia com seus discípulos, a partir das habilidades e aptidões
que possuía:
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Penetrara no espírito d’ellas, comprehendera o genio especial de cada uma, sabia
de cór e escolhia principalmente os poetas que synthetisam uma nacionalidade ou
uma civilização. Tinham-lhe ensinado a raciocinar, a pensar, a estudar a fundo
todos os problemas em que outras mulheres tocam sómente ao de leve.
(CARVALHO, 1905, p. 207).

Provavelmente, havia, também, o contato de preceptoras mais velhas com as
mais jovens, constituído de transmissão de experiências e ensinamentos. Araújo
(2000) apresenta no romance O Salústio Nogueira, de Teixeira de Queirós,
publicado em 1909, uma preceptora mais velha que aconselha a jovem a manterse a uma certa distância de suas alunas, não aceitando convites para comer em
suas casas, a fim de que não usem deste expediente para não lhe pagarem o
salário, ao que a jovem responde-lhe: “Pois não tenham luxo, pois não mandem as
filhas aprender piano. Quem não póde, faz das filhas cozinheiras, não lhes manda
ensinar prendas!” (p. 64).
No que se refere à educação das crianças e jovens meninas, os romances
europeus do século XIX estão impregnados de figuras de preceptores,
especialmente preceptoras, sendo essas referências em número muito superior
àquelas que falam da escola instituída. Provavelmente, essa escolha de
personagens se dava tanto pelo número de preceptores existente, bem superior ao
número de professores das escolas instituídas, quanto pelas representações
ideológicas das classes médias burguesas, que se constituíam nos leitores e
personagens de que tratavam os romances, para quem a situação da mulher,
atuando na “esfera doméstica”, era “melhor” do que a da professora assalariada,
que precisava trabalhar fora do lar. Segundo Araújo (2000):
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Por que havia tão poucas professoras como personagens principais nos romances
deste período? Esta ausência pode estar relacionada com as condições sociais e
ideológicas em que os escritores produziam os seus trabalhos: a sua sobrevivência
estava dependente dos interesses de leitores mais interessados em histórias de amor
românticas, do que no complexo mundo do trabalho. Além disso, a professora
primária carregava consigo o ‘estigma’ de ter de trabalhar para sobreviver, sendo
percepcionada como uma mulher independente, uma ideia que se posicionava
contra os ideais de feminilidade largamente aceites naquele tempo. (p. 126).

A Tese de Doutoramento intitulada Sombra errante: a preceptora na
narrativa inglesa do século XIX, apresentada por Maria Conceição Monteiro e
aprovada em abril de 1998, traz inúmeras contribuições ao estudo da preceptoria
como uma das formas reconhecidas de educação doméstica, principalmente,
aquela mais utilizada pelas classes abastadas na Inglaterra, para a educação de
seus filhos.
Ao apresentar as preceptoras, reveladas como personagens literários, a
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autora demonstra o quanto a prática da preceptoria era recorrente na primeira
metade do século XIX, na Inglaterra Vitoriana, bem como as concepções,
conceitos e preconceitos que a envolviam, desde a condição feminina de mãe e
esposa, confrontada com a da mulher que trabalha em outra casa, até o cotidiano
perpassado por inúmeras marcas sociais.
Segundo a autora, a preceptora foi, no século XIX, um dos atores sociais
mais representados na literatura inglesa, tanto como boas mestras, mulheres de
vanguarda, moças independentes ou frágeis e melancólicas, até vilãs e assassinas,
ou, simplesmente, comparadas às loucas e às prostitutas.
No estudo realizado, Monteiro (1998) destaca três designações acerca do
termo preceptora:
Em meados do século XIX, na Inglaterra, o termo ‘preceptora’ podia ser usado
para designar três diferentes funções desempenhadas pela mulher. Assim, nomeava
a mulher que trabalhava numa escola, aquela que morava na sua casa e deslocavase para a residência do patrão a fim de lecionar – conhecida como ‘preceptora
diarista’, e, finalmente, a mulher que habitava a casa do patrão, dando aulas para os
seus filhos e fazendo-lhes companhia. Esta última, às vezes chamada de
‘preceptora particular’, é que constitui o nosso objetivo de estudo. (p. 16).

Ao apresentar a preceptora na literatura Vitoriana, Monteiro (Idem) utiliza
também como sujeitos de sua investigação “as governantas”, ou seja, aquelas que,
provavelmente, teriam tido, nos lares ingleses daquela época, a função da
preceptoria. A autora utiliza como sinônimos, durante o trabalho, os termos
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preceptora e governanta sem distinções muito claras entre eles. Cabe a sua
explicação quanto a essa utilização15:
A preceptora, que foi empregada pela elite Vitoriana, para ‘governar’ (como
governess, portanto) – significante que aqui espelha o significado de comandar o
curso dos eventos dentro de um ambiente doméstico limitado –, tem, todavia, que
aprender o governar-se a si própria, governar no espaço público o seu desejo
privado. (p. 21).

A preceptoria, retratada na Inglaterra do século XIX, era um trabalho
reconhecido e remunerado, apesar de gozar de baixo status social, constituindo
uma das poucas opções para moças pobres e órfãs.
Não desconsiderando que a educação doméstica já era praticada nas famílias
nobres há vários séculos, pode-se reiterar que essas preceptoras do século XIX são
as primeiras educadoras “oficialmente” instituídas, que tornaram o seu “fazer”
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uma “atividade profissional” remunerada, representando a abertura do mercado de
trabalho intelectual à ocupação feminina, atendendo as “novas” necessidades de
educação que se apresentavam com a burguesia européia ascendente.
O preço a ser pago a uma preceptora, na Inglaterra Vitoriana, era de difícil
conotação, porque não havia parâmetros de trabalho feminino de natureza
semelhante. A mulher, até então, era paga por trabalhos manuais, ou pela
exploração de seu próprio corpo, tornando-se dificil estabelecer o valor de seu
trabalho intelectual. No entanto, a princípio, a preceptoria era um trabalho bem
remunerado, cuja desvalorização acontece no momento em que se generaliza a
função, ou mesmo se começa a ter receio da presença maior desse “lugar” ou
“emprego” para mulher, ameaçando a condição feminina de não trabalhar e
mover-se apenas no espaço de sua própria casa.
Como Araújo (2000), Monteiro (Ibidem) localiza, na preceptoria inglesa,
questões semelhantes quanto ao fato de a mulher trabalhar fora da sua esfera
privada:
O próprio fato de a preceptora sair de casa, ou seja, o seu deslocamento espacial,
torna-se uma ameaça tanto à esfera pública (domínio generizado do masculino)
quanto à privada (domínio do feminino). O termo domínio, ligado ao latim
dominus (senhor) e domus (casa), acumula em si muitos significados: dominação,
autoridade, poder, colônia. (FERREIRA apud MONTEIRO, p. 18).
15

No Brasil, também, é possível verificar essa influência em alguns anúncios, nos quais é utilizado
o termo “governanta” para designar mulheres que se candidatavam a ensinar nas Casas,
principalmente quando se tratavam de francesas ou inglesas.
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A princípio, controlada pelo outro, a preceptora vai negando esse controle,
passando ela própria a exercê-lo, ou seja, apesar de sob o “dominus domus”, ela
pode libertar-se dele e tem autonomia para fazê-lo, abalando as relações
estabelecidas, até então, entre o senhor e as mulheres do seu “domus”. A liberdade
das preceptoras era limitada pela necessidade de trabalho, diferente das outras
mulheres, cerceadas pelas relações de parentesco, pelas conveniências sociais e
pelas expectativas do cumprimento de suas funções de mãe e esposa.
No entanto, a preceptora era mais prisioneira e “imóvel” que os outros
empregados da casa, provavelmente, porque sua condição social e sua formação,
nos padrões da elite burguesa, a impediam de que, como a cozinheira, procurasse
outros empregos, barganhando ou simplesmente tratando do salário com o patrão.
Esses não eram “procedimentos comuns a uma senhorita”.
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Nem ela exercia os papéis formais destinados à mulher, nem podia disputar
um lugar no universo masculino, a sua condição era intermediária e, portanto, não
caracterizava um lugar social reconhecido, levando-a à exclusão, ou,
simplesmente, ao ócio social. Como outras categorias marginalizadas e sem
espaço social definido, as preceptoras são vistas “sob suspeita”: “Cabe, ainda,
examinar a associação da preceptora, mulher que busca a independência, às
figuras da louca e da prostituta, ou seja, a outros seres fronteiriços” (Ibidem, p.
20).
A era Vitoriana, marcada pela repressão à sexualidade, fazia com que as
preceptoras fossem questionadas quanto ao lugar que ocupariam na sociedade,
estabelecendo-se as possibilidades e os limites aceitos para uma mulher que, não
estando na sua própria casa desempenhando as funções de mãe e de esposa, se
deslocaria e teria outra ocupação. Saber se esse deslocamento não oferecia
“perigo” à ordem estabelecida, principalmente no que dizia respeito à condição
sexual da mulher, era uma das principais discussões quanto a essa função. Por
isso, a preocupação na literatura inglesa, acerca das preceptoras, durante a era
Vitoriana, girava em torno da sexualidade, chegando a se tecer parâmetros de
comparação e distinção entre preceptoras, mulheres loucas e prostitutas.
Associá-las às loucas ou às prostitutas era uma forma de categorizar
mulheres que fugiam ao padrão feminino da época. Como as loucas, elas eram
diferentes e diferentes, também, como as prostitutas, que vendiam seus serviços,
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porém, mais diferentes ainda porque não se tratavam de serviços do corpo ou de
costuras, mas de um serviço intelectual.
Segundo Monteiro (Ibidem), a preceptoria “ressurge” com força, na
Inglaterra, no século XIX, como um diferencial social. Também lá possuir um
preceptor fazia com que a família adquirisse um dos estatutos de nobreza. A
prática comum aos nobres será claramente incorporada pelos “novos ricos”
provenientes do capitalismo emergente:
Já presente na vida da aristocracia britânica desde o período medieval, a preceptora
ingressa nos fins do século XVIII, no seio das famílias de uma crescente e abastada
classe média, reflexo da virulência e da força econômica de um emergente
capitalismo industrial, alavancado pela energia farta do carvão e pela brutal
exploração da classe operária. Em busca de prestígio e poder, os membros da nova
burguesia enriquecida procuraram incorporar ao seu modus vivendi costumes e
tradições da cultura aristocrática. (p. 23).
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A educação oferecida por essas preceptoras estava de acordo com os valores
majoritários da época. Monteiro (Ibidem) nos diz que:
Assim, removida do mundo público dos negócios e recolhida ao mundo privado do
lar, por injunções de uma estratificação social fundada na diferença dos sexos, era
de se esperar que as jovens de “boa família” recebessem uma educação ou
(i)lustração destinada apenas a faze-las reluzir nas salas de visita e a cativar com o
seu brilho o olhar de algum pretendente. Tratava-se, em suma, de uma educação
preocupada, ambiguamente, em entronizar a mulher como rainha do lar e, ao
mesmo tempo torná-la escrava do senhor; vale dizer, construir uma personalidade
em que se associavam e se alternavam os papéis de mãe respeitada, autoritária,
dominadora e esposa fiel, submissa e recatada. (p. 27).

A idéia de estabelecer limites à mulher, quanto a sua formação intelectual,
aliada ao status social de ter um preceptor próprio e o medo de enviar as filhas
mulheres para as escolas femininas existentes, onde poderiam “adquirir maus
hábitos”, abalando a castidade necessária ao casamento, colaboraram na
ampliação dos empregos de “preceptoras”, tendo em vista a necessidade de que as
mulheres possuíssem algumas aprendizagens permitidas socialmente. Monteiro
(Ibidem) relata, ainda:
Tais receios geraram tensão no início do século XIX. Tendo em vista o
reconhecimento cada vez maior de que o poder moral e social da mulher estava
associado à esfera doméstica, tornou-se claro que o único espaço satisfatório
para a educação feminina era o lar. Entretanto, as mães da alta burguesia, como
já foi dito, não queriam ou não podiam assumir a tarefa de educar os próprios
filhos. Conforme noticiam periódicos da época, as mães que tinham apenas lido
bíblias e livros de receitas estavam despreparadas para assumir tal responsabilidade
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(...). A aristocracia tinha, há muito, resolvido o problema de poupar a senhora-mãe
das obrigações pedagógicas, contratando os serviços de uma professora residente.
(HUGHES apud MONTEIRO, p. 28 – grifo meu).

Dessa forma, na Inglaterra Vitoriana, constata-se que a educação doméstica
prolifera, concorrendo com outros empregos existentes na época, que começavam
a admitir mulheres, principalmente na indústria.
A preceptoria era tão comum, que autores da época, preocupados com sua
situação, por vezes conflitante dentro da casa, sugeriam normas de
comportamento para essas mulheres no desempenho de suas funções, como
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descreve Monteiro (Ibidem):
A autora de “Governesses in Families” sugere às preceptoras as seguintes normas
de comportamento: se não for da família, manter-se fora dos seus interesses e
afeto, pois a presença de uma terceira pessoa é sempre incômoda; por ser uma
empregada, mostrar que conhece o seu lugar; como não é visita, não esperar que
lhe sejam concedidos privilégios; como não é a senhora da casa, obedecer às
ordens e mostrar deferência nos modos e palavras, o que poderá ser difícil para um
espírito orgulhoso e independente. Segundo Sewell, se esses preceitos forem
desrespeitados, a preceptora tornar-se-á um ser infeliz e, por isso, culpada pela
família de todos os problemas que surgirem em relação aos seus pupilos.
Entretanto, se segui-los, sua vida será bem mais agradável, e todos se sentirão
gratos e confortáveis na sua presença. (p. 29).

Tornando-se uma atividade imprescindível às famílias, surgem instituições
especializadas na formação de preceptoras, principalmente como oportunidade
para as meninas pobres e órfãs:
Com isso, aumentou o número de preceptoras, gerando competição e achatamento
de salário, que já era baixo (entre 30 a 40 libras por ano). Com o enorme número
de mulheres buscando trabalho, o patrão podia barganhar o salário. Mesmo quando
conseguia remuneração melhor, estava sempre fora da esfera dos confortos da
classe média. Pensando nisso é que Sarah Lewis, em seu artigo no Fraser’s
magazine, endossou a iniciativa da Governess’ Benevolent Institution, instituição
de caridade fundada em 1843, em fazer do Queen’s College (1848) um
estabelecimento especializado na formação de preceptoras, fornecendo-lhes uma
adequada qualificação para que pudessem reivindicar salários menos aviltantes.
(LEWIS apud MONTEIRO, p. 33).

Pouco a pouco, a educação dada por preceptoras vai tornando-se um hábito
e empregá-las deixa de ser uma exclusividade das classes mais abastadas,
espalhando-se pelos lares mais modestos:
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Em pequenas paróquias, as mães também queriam para as suas filhas uma boa
educação. As mulheres de boticários e de advogados que viviam no campo
queriam dar às suas filhas algumas migalhas do conhecimento oferecido às filhas
de pacientes e clientes ricos. Cada moça deveria estudar com afinco a valsa, borrar
um pedaço de papel e tagarelar em péssimo francês. Para isto, elas precisavam de
uma preceptora. (Fraser’s Magazine, 1844, p. 582, apud MONTEIRO, p. 36).

No entanto, esse movimento é contestado e algumas experiências
desagradáveis com preceptoras-governantas levam ensaístas da época a fazer
severas críticas às governantas, insistindo que os filhos deveriam voltar a ser
educados pelas mães.
Às preceptoras era comum o fim em asilos, como conseqüência da própria
falta de sustentação parental durante a vida, por serem órfãs, abandonadas, ou
empobrecidas. Às vezes, pela morte dos pais ou maridos, viam-se sozinhas e sem
condições de manter uma moradia, o que as obrigava a procurar uma ocupação
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onde pudessem habitar. A preceptoria é o espaço, por excelência, para esses casos,
porém, a duração desse fazer está limitada ao crescimento das crianças a quem
foram contratadas para ensinar. Terminada a sua tarefa, ela não é mais necessária
na Casa, devendo ser mandada embora, excetuando-se alguns casos em que
chegam a atender a duas gerações da família. Sendo dispensadas, têm como opção
buscar outro emprego ou, se por ventura, caem doentes ou atacadas por algum
problema psicológico, não tendo equilíbrio para recomeçar a vida de educadora
em alguma outra Casa, são obrigadas a internar-se em algum asilo ou casa
beneficente, o que explica, parcialmente, o censo inglês de 1861, que revela
inúmeras preceptoras, juntamente com prostitutas e loucas, internadas em asilos.
Em alguns casos, porém, tornavam-se tão importantes para aqueles que
haviam educado, que, seja por gratidão ou mesmo por compaixão para não vê-las
abandonadas, permaneciam acompanhando os pupilos por toda a vida, ficando até
à morte em suas casas. Um relato literário que retrata bastante bem essa prática é
o romance português de Júlio Dinis Uma família inglesa, no qual a Sra. Catarina
fora ama do dono da casa, Mr. Richard, um inglês residente na cidade do Porto,
em Portugal, no princípio da segunda metade do século XIX, cuja família atendida
por diversos criados, resumia-se a ele, o filho Carlos, a filha Jenny e “a velha
Kate”. A velha senhora, já octogenária, paraplégica e demente habitava um dos
quartos da casa, “vigiada com carinho pela família Whitestone e com impaciência,
a custo reprimida, por criados e criadas”:
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Em certos dias os acessos da velha eram furiosos e as suas imprecações, em língua
mestiça de português e inglês, e os seus gritos horripilantes punham em alvoroço
toda a casa. Em momentos assim era difícil apaziguá-la; tão violentas gesticulações
fazia, que poucos eram os braços para impedir-lhe que se maltratasse. (DINIS,
1991, p. 75).

A “velha Kate” vem a morrer na casa, acudida por Carlos, filho
problemático de Mr. Richard, a quem ela confunde com o pai, chamando-o de
Dick. O triste fim da ama de Mr. Richard é, sem dúvida, uma das melhores
expectativas para aquelas mulheres, sem posses ou família para sustentá-las, cuja
vida foi dedicada a cuidados e à formação de outros.
No final do século XIX, as mulheres que antes optavam pela preceptoria,
preferem os colégios, onde fugiriam ao estigma e às difíceis condições de vida nas
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casas alheias:
Para a classe média e alta, a educação para meninas em casa ainda permanecia a
ideal. Na terceira parte do século, muitas famílias mandavam suas filhas para as
novas escolas com bom currículo acadêmico, onde ficavam até a idade de 14 ou 15
anos. Depois, preferiam contratar uma preceptora por ser isto mais apropriado para
uma jovem laddy (...). Essa combinação reforça a antiga idéia de valorizar a
educação em casa e também reconhece que a educação de ornamento não era mais
adequada. Conseqüentemente, de 1880 em diante, qualquer preceptora que
quisesse arranjar emprego em família teria que fornecer certificados do Queen’s
College, aprovações em exames no Junior e Senior Local University ou até mesmo
diploma universitário. Caso contrário, teria que mostrar um nível de instrução
comparável ao das professoras especializadas. Como dizia Charlotte Yonge em
Womankind, a preceptora havia se tornada uma lady com uma profissão..
(HUGHES apud MONTEIRO, p. 54).

Da “ocupação” das preceptoras nasce a “profissão” de professoras. Só que a
profissionalização vai exigir requisitos para os quais algumas não estavam
preparadas e outras resistem por temor ou impossibilidade de tê-los.
Ao revisar a preceptoria, especialmente em uma amostra de como se dava
em Portugal, França e Inglaterra e como uma das principais estratégias de
educação doméstica, procurei traçar um breve panorama dessas práticas no
contexto europeu, cuja influência fez-se sentir marcadamente nos países
periféricos, entre eles o Brasil do século XIX, onde os modelos estrangeiros eram
exaustivamente copiados.
Especialmente em relação à França, pode-se afirmar haver uma significativa
influência dos hábitos, modismos e tendências no Brasil de Oitocentos, como
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exemplifica o relato da preceptora Ina Von Binzer (1994), na sua chegada ao
Brasil:
Parece que não existem quase brasileiros que não falem francês, embora alguns
deles possuam apenas uma vaga noção sobre o país a que essa língua pertence,
ignorando mesmo que existem mais algumas cidadezinhas além de Paris. Na
cabeça da preta que me serve – a minha negra – Paris corresponde a todo o lugar
fora do Brasil. Como percebi sua admiração ilimitada por essa coisa notável que é
Paris e de onde naturalmente provenho, tive o cuidado de não desacreditar a cidade
e a competência de seus filhos, com meu português de oito dias. (p. 18).

Entre os usos e costumes copiados da França e implantados no Brasil,
encontra-se a própria preceptoria, como aponta o artigo intitulado Educação,
escrito no jornal Album Litterario periódico instructivo e recreativo, no exemplar
publicado no dia 15 de agosto de 1860. Nesse artigo, o articulista, que assina a
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matéria com as iniciais ou o pseudônimo IESY, constata a incessante imitação
que, no Brasil, se faz da França, chamando atenção para coisas proveitosas que
deveriam ser mais copiadas daquele país, como, por exemplo, a utilização pelas
famílias de preceptoras:
Quando uma nação copia os costumes e usos adoptados nos paizes civilizados, dá
exuberante prova de amor á civilização, e os seus primeiros ensaios são passos que
ella firma na estrada do progresso. Por isso, longe de nos enfadarmos de ver todos
os dias o Brasil buscando imitar a França, esse grande centro donde parte a
civilização universal, é com prazer, não destituído de patriótico sentimento, que
vemos já introduzidos em nosso paiz, além dos fúteis usos, os usos proveitosos.
Não é nossa intenção fallar de tudo quanto da França imita o Brasil: falta nos o
tempo, e, o que é mais essencial, os precisos conhecimentos para tratar de assunto
tão grave, como seja esse de estudo sobre costumes. Pretendemos apenas tratar de
um desses raios da luz civilisadora, (...). Pretendemos fallar da preceptora. (p. 2).

Ao falar da preceptora, o autor do artigo citado afirma que esse costume
francês, proveitosamente, deveria ser mais utilizado no Brasil. A razão de tal
afirmativa, explica o autor, é o uso “pernicioso” e até “perigoso”, adotado nas
famílias brasileiras, de entregar a criação dos filhos a amas, quase sempre
escravas, que, através do contato desde a infância, gravariam as primeiras
impressões nas crianças, causando prejudiciais defeitos nas mesmas, que só muito
mais tarde poderiam ser modificados. No contato com os escravos, em que
ordinariamente crescem as crianças brasileiras, é que se “ganhão esses defeitos,
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aprendem esses hábitos mãos, que são tão comuns” e que “sem custo amoldão-se
aos animos fracos e fáceis, como são os da criança”.
Entre outros prejuízos deste sistema de criação das crianças brasileiras, o
articulista ressalta a “corrupção na linguagem e o comportamento na sociedade”.
Segundo ele, a França, a Inglaterra, a Alemanha e outros países previnem-se
desses prejuízos na aquisição de “governantes”, entregando a “aias de educação”
a educação de seus filhos, livrando-os da perniciosa influência que exerce nas
crianças o contato e a convivência com “famulos” despidos de conhecimentos
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sociais, ignorantes de usos e de costumes que são princípios da civilização.
A’ medida que a criança, entregue aos cuidados da intelligente e virtuosa
governante, recebe a educação doméstica, e por assim dizer, material, é que sua
alma desenvolve-se á luz de sãos princípios e sua intelligencia illumina-se; á
medida, dizemos, que assim essa criança recebe uma educação completa, as nossas,
criadas e crescidas na communidade de amas inaptas e impróprias para essa
delicada tarefa, ignorão o bom, sua intelligencia embota-se, e não conhecem
mesmo os mais comezinhos princípios de moral. É, pois, incontestável que tão
prejudicial é o uso adoptado em nosso paiz quanto proveitosa é a acquisição da
preceptora. (Album Litterario periódico instructivo e recreativo, 15/08/1860, p. 2 –
grifo meu).

Após a reflexão, o autor assinala que, todavia, esse hábito está mudando e
“já algumas casas de nossa sociedade, compreendendo o benéfico resultado que se
pudera colher da introducção da preceptora na família, teem confiado a criação e
educação de seus filhos a aias virtuosas e honestas”, que, segundo ele, são
“competentemente habilitadas para a tarefa melindrosa da educação social”.
O artigo é finalizado ressaltando-se que, esse sim, é um “uso tão apreciável e
digno de imitação”, embora se constitua como apenas um ensaio na sociedade de
1860, “mais tarde far-se-ha uma necessidade palpitante, necessidade tanto mais
sensível quanto maior e melhor desenvolvida for a civilização do paiz”.
Enquanto o artigo do jornal Album Litterario periódico instructivo e
recreativo, de 1860, enaltece a imitação dos costumes como indícios de
civilização, a marcante influência estrangeira, principalmente francesa, é
constatada de forma satírica, nos hábitos da população do Rio de Janeiro, pelo
jornal A Carapuça, em publicação, datada de 26 de abril de 1857:

181

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0015646-CA

O Brasil é uma criança que, muitas vezes, deixa de lançar mão d’aquillo que lhe
póde ser útil, para saborear o que, sem duvida, lhe ha de ser muito funesto. – Hoje,
em as nossas reuniões, já não se usa fallar a linguagem dos nossos avoengos; a
moça tem o seu toilette, e traz o seu bouquet, e não dispensa sa femme de chambre;
o rapaz traja como um fashionable, gosta de son pantalon á la mode, e aprecia o
confortable de um bello soirée. O spleen – exprime melhor o aborrecimento que,
em certos dias prosaicos da nossa vida, nos faz soffrer de uma moléstia terrível –
relache par indisposition. Um ancião me dice que os jovens da epocha fallavam de
modo que, poucos, os compreendiam. (...) Ha gente, em nossa terra, que se veste á
franceza, dorme á italianna, e come á ingleza. – Nós não podemos ser originaes –
De braços crusados, no dolce far niente, esperamos que nos venhão da culta Europa
o modello para os nossos vestidos, e até o próprio nome para as nossas comidas! O
gastrônomo come, com appetite voraz, um fricandó, o rabioli, o patê truffée, e
encontra, um refrigério, na estação calmosa – no ponche á la romaine. Os moços,
cujo craneo se ressente da falta de juíso, querem se parecer com o figurino recémchegado no ultimo paquete! (...) Presentemente – as nossas costureiras despresarão
o crivo por o crochet. Os meninos, mal sabem ler, cuidão, logo, por ordem de seus
Paes, de aprender o Francez. Parece-me que, sem o francezismo, não se pode viver
no Brasil! E d’esta sorte, as obras dos autores clássicos da língua portugueza,
persistem empoeiradas nas prateleiras das estantes dos livreiros. (p. 2)

Dessa forma, a educação doméstica analisada em um espaço ampliado ao do
recorte escolhido, sinaliza os subsídios e os indicadores necessários para a
recomposição, no Brasil, da história dessas práticas no contexto em que aqui
ocorreram, em um cenário predominantemente inspirado nos modelos
estrangeiros, cujos agentes também eram majoritariamente forasteiros, atuando
com conhecimentos adquiridos em outras realidades e tendo, como referenciais,
obras, tratados e documentos de conteúdo essencialmente europeu.
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3.2
A propagação da literatura para a Educação Doméstica

Figura 8 e 9 – Literatura para a educação doméstica.

Figura 10 e 11 – Literatura para a educação doméstica.
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Em toda a Europa, sobretudo a partir da Baixa Idade Média, surgiu um tipo
especial de literatura destinada à educação de reis, príncipes, nobres, fidalgos,
cavalheiros e senhores.
Apesar de não demonstrarem uma uniformidade, há, porém, nesta literatura,
aspectos unificadores, pois quase todas apresentam, como uma meta pedagógica a
atingir, o retrato do governante ideal e todas estão centradas em torno de
problemas éticos, dirigindo-se, principalmente, à formação moral e religiosa do
“príncipe”.
Tendo em vista a sua destinação, pode-se afirmar que tais obras
constituíram-se nos primeiros “manuais” utilizados para a educação doméstica,
teorizando e apresentando os procedimentos, conteúdos e métodos mais
adequados para se proceder à educação de crianças e jovens nas Casas das elites.
Dessa forma, este estudo apresenta uma amostra desses escritos, reportandoPUC-Rio - Certificação Digital Nº 0015646-CA

se também, a algumas publicações que se tornaram, recorrentemente, utilizadas
por mestres, preceptores e professores, influenciando de maneira significativa a
concepção de educação doméstica, bem como seus agentes, suas finalidades e
objetivos.
Ao analisar os manuscritos e livros que, inicialmente, se encarregaram de
apresentar a educação doméstica como uma instituição reconhecida – em alguns
momentos e circunstâncias, a única existente para o ensinamento de meninos e
meninas das classes privilegiadas –, demonstra-se o entendimento teórico dessa
prática que subsidiou a educação de inúmeras gerações em diferentes momentos
históricos.
Em plena Baixa Idade Média, Vicente de Beauvais escreveu o De eruditione
filiorum nobilium16, a pedido da Rainha Margarida de França, esposa de S. Luis17,
para a educação de seus filhos Luis e Isabel. As obras, porém, de maior influência
na educação deste período foram o De Regimine Principium de S. Tomás18,
escrito para o Rei de Chipre, e a obra com o mesmo título de Aegidius

16

Cf. GOMES, J. F. Martinho de Mendonça e a sua obra pedagógica com a edição crítica dos
Apontamentos para a educaçaõ de hum menino nobre. Coimbra: Universidade de Coimbra,
Instituto de Estudos Filosóficos, 1964, p. 94.
17
Trata-se de Luiz IX, Rei de França.
18
Op. cit., p. 94.
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Romanus19, escrita, em latim, pelo arcebispo da ordem de Santo Agostinho para a
educação de Felipe, o Belo.
Nos princípios do século XV, o chanceler da Universidade de Paris, João
Gerson, escreveu o Tractatus de considerationibus quas debet habere princeps20
e, a partir de então, se multiplicam os trabalhos desse gênero.
Com a afirmação da imprensa, um dos temas mais recorrentes para as
publicações vai ser a educação, principalmente dos príncipes e das crianças
nobres.
Nesse sentido, muitas publicações surgem com essa finalidade, enfocando,
particularmente, como se devia educar e que conhecimentos e princípios deviam
ser ensinados aos filhos ou pupilos.
A partir do século XVI, é constante na literatura uma preocupação com a
forma como eram educados e as influências que recebiam em sua formação
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aqueles que, certamente, iriam tornar-se governantes ou mandatários.
Dessa forma, publicavam-se livros que pretendiam indicar ao mestre não só
a extensão da sua responsabilidade ao influenciar a formação de futuros reis e
nobres, bem como levá-los a aplicar teorias que pareciam ser aquelas que
poderiam, através da educação das elites, alterar as posturas, os pensamentos e as
relações existentes.
A Bíblia foi, certamente, junto a essa literatura, o primeiro livro de leitura de
muitas crianças e jovens que aprenderam a ler e a escrever através da educação
doméstica.
Tal prática reunia à aprendizagem da língua escrita os preceitos religiosos e
morais, tornando-os inseparáveis, ou seja, a educação era entendida, também,
como formação moral e religiosa.
Algumas obras dos séculos XVI e XVII, tomadas como uma amostra de
tais compêndios, exemplificam as afirmações anteriores e permitem uma análise
do que era tratado nesses manuais utilizados na educação doméstica21:
19

ROMANUS, Aegidius. De regimine principium. Roma: Antonium Bladum Pont. Max.
Excusorem, 1556.
20
Cf. GOMES, J. F. Martinho de Mendonça e a sua obra pedagógica com a edição crítica dos
Apontamentos para a educaçaõ de hum menino nobre. Coimbra: Universidade de Coimbra,
Instituto de Estudos Filosóficos, 1964, p. 95.
21
Na exemplificação inicial relativa ao seiscentos, optei por obras de autores espanhóis, tendo em
vista que “o século XVII português é particularmente pobre no sector da literatura pedagógica”,
cf. FERNANDES, Rogério. O pensamento pedagógico em Portugal. M.E.C. Secretaria de Estado
da Cultura, 1978, p. 34.
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Em 1544, Francisco de Monzón escreve o Libro primeiro d’l espejo Del
príncipe chistiano: que trata como se há d’criar um príncipe desde su tierna
ninez. A obra trata da importância da virtude e da força dos costumes sobre a
natureza humana. Citando Horácio, o “famoso poeta e singular filósofo”22, o autor
afirma que aquilo que é ensinado na infância, se vícios ou virtudes, será guardado
por toda a vida. A razão de tal sentença é “estar el ingenio entonces mas blando
que cera para imprimir nele muy facilmente lo que le ensenarse”23. Monzón
(1544) usa como exemplos para comprovar sua teoria, ensinamentos de
Aristóteles, acontecimentos históricos, a legislação atribuída a Licurgo, passagens
bíblicas relativas aos reis Saul e seu filho Jonatas, David e seu filho “Absalon”,
Salomão e Samuel e, ainda, os imperadores romanos Calígula, Marco Antônio,
Cômodo, Valeriano Augusto, Carino, cujas glórias e vicissitudes teriam sido
conseqüências de sua criação e dos vícios e virtudes adquiridos quando crianças e
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que foram determinantes em suas condutas durante seus governos, levando-os ao
sucesso ou à decadência24.
Continuando sua análise, o autor apresenta outros tantos exemplos de
príncipes, mostrando pais virtuosos que criaram filhos maus e reis tiranos e
perversos que, no entanto, criaram filhos virtuosos. Ou seja, segundo o autor é
possível alterarem-se as inclinações e “degenerações da natureza das crianças”25,
pela educação, com o desenvolvimento das virtudes. O segundo capítulo da obra
de Monzón26 (Idem) trata de mostrar que o cuidado com a educação dos filhos
pertence aos seus próprios pais e que, pelo grande amor que lhes têm, são
responsáveis pelos resultados de sua educação.
Na mesma perspectiva de Monzón (Idem) e também na Espanha, Andrés
Mendo, padre da Companhia de Jesus e membro do conselho da inquisição
suprema, faz publicar, em 1662, sua obra intitulada Principe perfecto y ministros
alvstados, documentos políticos, y morales27, que como seu antecessor Monzón
(Idem), trata das regras para a boa educação dos príncipes. O primeiro capítulo
22

MONZÓN, Francisco de. Libro primeiro d’l espejo Del príncipe chistiano: que trata como se há
d’criar um príncipe desde su tierna ninez. Manuscrito, Biblioteca da Universidade de Coimbra,
1544, fo. viii.
23
Idem, fo. viii.
24
Ibidem, fo. viii.
25
Ibidem, fo. ix.
26
Ibidem, fo. x.
27
MENDO, Andrés. Principe perfecto y ministros alvstados, documentos políticos, y morales.
Salamanca: Horacio Boissat y George Remevs, 1662.
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chamado de Documento I é intitulado De la buena educacion del Príncipe, pende
el acierto de su vida, y felicidad del Reyno e afirma a importância da cultura e da
educação, cuja falta faria brotar as “malezas”, colocando os vícios como produto
da falta de ensinamentos28.
Mendo (1662) diz que o mestre e o aio formam o homem, ajustando-o aos
seus preceitos. Exemplifica suas afirmações contando a história de “Antisthenes”
que, perguntado por um pai que lhe havia confiado a educação do filho o que ele
necessitava para educar o seu filho, respondeu-lhe que de livros e “tablillas”29,
demonstrando que, assim, o faria bem educado. Segundo o autor, com o mestre
disciplinando-o constantemente, o discípulo adquire na alma e no corpo hábitos
para viver e agir acertadamente.
Mendo (Idem) afirma, ainda, que de nada adianta ser livre quando se é mal
educado, pois, dessa forma, sempre se será escravo de desordenados afetos e dos
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apetites que arrastam a razão. Para ilustrar seu conselho, conta a história de
Aristipo que pediu a um pai uma determinada soma de dinheiro para educar o seu
filho. O pai, achando alta a quantia, respondeu que, por esse mesmo dinheiro,
poderia comprar um escravo, ao que Aristipo replicou: “assim terás dois escravos,
o teu filho e aquele que comprares”30.
O autor acredita que as crianças são como almas brancas que vão sendo
coloridas pelo mestre e, dessa forma, recebem qualquer cor. O perigo está, pois,
em não poderem recuperar a cor antiga. Essas regras valiam para todos os
cidadãos, entretanto, a educação dos príncipes devia ser ainda mais cuidadosa,
porque “os príncipes mandam quando pecam e na vida dos reis os vícios não são
vícios são leis”31. Assim sendo, os reis deviam guardar bem seus filhos,
escolhendo ayos de boa linhagem, de bons costumes e de bom senso, sem má
fama e, principalmente, que fossem leais, amando o reino. Mendo (Ibidem)
exemplifica suas afirmações mostrando que Agripina deu a seu filho Nero, Sêneca
como mestre, para que o fizesse bem educado e o próprio Sêneca, conhecendo a
natureza de Nero, previu que ele era inclinado a atrocidades e teria dito a amigos
que havia nele um leão feroz. Alçado precocemente ao trono, confirmam-se as
previsões de Sêneca. Além disso, o autor chama atenção de que, para os antigos, o
28

Idem, p. 1.
Ibidem, p. 2.
30
Ibidem, p. 3.
31
Ibidem, p. 5.
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papel dos ayos e dos mestres era tão estimado que os chamavam de “pais das
almas”32.
Misturando mitos e acontecimentos históricos, o autor cita mestres
fundamentais na vida de seus discípulos: Atlante para Hercules, Fênix para
Aquiles, Aristóteles para Alexandre, Plutarco para Trajano, Alcuino para Carlos
Magno. No Documento II, Mendo (Ibidem)33 aponta, também, que na primeira
idade, é preciso assegurar o desenvolvimento das virtudes e dos acertos, pois só
das virtudes pode nascer o bem.
Ainda na Espanha, em 1671, publica-se Nudricion real Reglas, o preceptos
de como se há de educar a los reyes mozos, desde los siete, a los catorce anos
escrito por Pedro Gonçalez de Salcedo. A obra está dividida em vinte e sete
capítulos, que tratam desde a importância de que os próprios pais executem a
educação dos “reis moços”, sendo eles mesmos seus mestres, principalmente, no
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que concerne aos princípios naturais; até a necessidade de se ensinar aos “reis
moços”34 a comer, a beber, a lavar as mãos antes e depois de comer e, entre a
comida, limpá-las com toalhas, que não se deve falar enquanto se come e que se
deve comer com moderação; que se deve ensinar aos “reis moços” a ler e escrever
bem e em línguas diferentes, particularmente a de seus reinos.
Em Portugal, Alexandre de Gusmão35, no ano de 1685, publica a obra Arte
de crear bem os filhos na idade da puerícia. O autor trata da importância da boa
criação dos meninos, tomando, como exemplo, a vida dos santos padres. Afirma a
utilidade da boa criação dos filhos e a necessidade de começá-la enquanto são
meninos, demonstrando o quanto severamente Deus castiga os pais negligentes na
criação dos filhos e o quanto agrada a Deus a boa criação dos mesmos. Gusmão
(1685) defendia uma educação individualizada, visto que as crianças podiam
comparar-se aos metais: nem todos se lavram de maneira idêntica. Assinala a
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Ibidem, p. 6
Ibidem, p. 7
34
GONÇALEZ DE SALCEDO, Pedro. Nudricion real Reglas, o preceptos de como se há de
educar a los reyes mozos, desde los siete, a los catorce anos. Madrid: Por Bernardo de VillaDiego, 1671.
35
Jesuíta, Alexandre de Gusmão era tio do secretário de D. João V, seu homônino, e escreveu a
obra pedagógica Arte de crear bem os filhos na idade da puerícia que se tornou a mais
significativa do gênero em seiscentos. Cf. FERNANDES, Rogério. O pensamento pedagógico em
Portugal. M.E.C. Secretaria de Estado da Cultura, 1978, p. 35. O brasileiro Alexandre de Gusmão,
homônino do autor citado, nasceu em Santos, no ano de 1695, e foi secretário de D. João V e de
seu sucessor D. José I. Além disso, o brasileiro Alexandre de Gusmão era irmão de Bartolomeu de
Gusmão, também destacado na Corte portuguesa.
33
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importância da eleição do mestre, que irá ensinar aos meninos, e descreve as
obrigações de tutores, aios e mestres, utilizando histórias, parábolas e
exemplificações de mestres e discípulos. Discorre, ainda, sobre a obediência aos
mestres, aios e tutores. Aos mestres é atribuída toda a responsabilidade sobre os
discípulos, “quanto mais excellente for o mestre, melhor será a creaçam do
discípulo” e, dessa forma, um “Princepe melhor”. O autor cita exemplos de
discípulos que foram excelentes príncipes e filósofos porque tiveram bons
mestres: “Xenocrates, Dion, Licurgo, Aristóteles”36. A seguir Gusmão (Idem)
coloca uma questão: “que propriedades há de ter o bom mestre, ou ayo dos
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mininos, para serem bem criados?” O autor responde afirmando:
que deviam ser como aquelles espíritos, que movem os astros, a que chamamos
intelligencias, porque assim como o concerto todo, & movimento dos astros
depende das intelligencias, que lhe assistem, assim todo o bom concerto, acções, &
movimentos dos mininos estam pendentes da assistência dos mestres, que os
ensinam. (p. 85).

Alexandre de Gusmão (1685) afirma, ainda, a importância de castigar os
meninos quando erram, porém, não devendo os pais ser demasiadamente severos
na aplicação do castigo37. Segundo o autor, “saudáveis são os açoites que em
vossas casas dais a vossos filhos”, “mas os da escola são mais proveitosos à vida,
porque aproveitam aos vossos e mais aos alheios; porque o menino com o açoite
próprio se emenda, e com o alheio se acautela, e vai cobrando o temor, e com ele
o respeito” 38. Censurava todas as aprendizagens mundanas, como dançar, tocar
viola, o que considerava como um tempo perdido. O autor ressalta o especial
cuidado que se deve ter na criação das meninas, sendo a “guarda” e o
“recolhimento”39 a primeira norma. As meninas deveriam ser criadas no “amor da
pureza”, consentindo-se a elas o ensino da leitura e da escrita, bem como alguns
princípios da língua latina para o caso de se destinarem à vida religiosa.
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GUSMÃO, Alexandre de. Arte de crear bem os filhos na idade da puerícia. Lisboa: Officina de
Miguel Deslandes, 1685, p. 85.
37
Idem , p. 319.
38
Ibidem, p. 309.
39
Ibidem, p. 377.
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Quanto ao livro de Gusmão, Fernandes (1978) ressalta que parece ser o
melhor tratado de educação infantil do século XVII, “ao mesmo tempo que
pretende ser um guia prático de educação doméstica”40.
François de Salignac de Lamotte-Fenelon, dentre sua vasta obra, parte dela
escrita com objetivos pedagógicos, vai publicar, também, em 1688, um pequeno
tratado intitulado De l’éducation des Filles que preconiza como devem ser
educadas as meninas, desde a primeira idade, até quando vão descobrindo as luzes
da razão, e como deve ser a postura dos pais diante das curiosidades e dos
ensinamentos.
No ano de 1692, é publicado o Abecedário real e regia instrucçam de
príncipes lusitanos, escrito por Frei João dos Prazeres, no qual, as vinte e uma
letras que formam o abecedário dão origem, cada uma, a três palavras-chave e
cada palavra-chave dá origem a um discurso religioso, político e moral. Como
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exemplo, a letra A dá origem às palavras amante, amado e animoso41 e, cada uma
delas, dá origem a um discurso, todos eles relacionados à questão moral como:
amantes de Deus e do próximo, amados de Deus e dos vassalos, e o maior dos
benefícios de Deus, o ânimo. Dessa forma, os príncipes e as crianças nobres
poderiam aprender as letras à medida que, também, incorporavam um exaustivo
discurso religioso e moral.
Aprimorando a forma de abecedário e parecendo ser a origem das cartilhas
modernas, em 1722, é publicada, em Portugal, a obra Nova escola para aprender
a ler, escrever e contar, escrita por Manoel de Andrade de Figueyredo que se
intitula mestre desta arte nas cidades de Lisboa Occidental e Oriental. O livro
inicia com o tratado primeiro intitulado Da instrucçam para ensinar a ler o
idioma Português com brevidade e sufficiencia para se escrever assim como se
pronuncia e o primeiro capítulo trata daquilo que deveria ser a primeira
preocupação dos pais ao adquirir o livro: a escolha dos mestres. Intitulado como
Da eleyção dos mestres, que os pays devem fazer para seus filhos, esse capítulo é
aberto com o alerta do autor, para que, antes que se proponham as regras que
devem observar os mestres no ensino de meninos, os pais devam ser advertidos do
40

Cf. FERNANDES, Rogério. O pensamento pedagógico em Portugal. M.E.C. Secretaria de
Estado da Cultura, 1978, p. 40.
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PRAZERES, João dos. Abecedário real e regia instrucçam de príncipes lusitanos. Composto de
63 discursos políticos e Moraes: Offerecido ao sereníssimo príncipe Dom João N.S. Lisboa:
Officina de Miguel Deslandes, 1692, p. 17.
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sumo cuidado que é necessário na escolha dos mestres, pois dela depende “todo o
bom ou mau sucesso de seus filhos”42. A eleição do mestre estava associada à
ventura ou à desgraça dos filhos e, por isso, devia-se buscar mestres virtuosos,
sábios e honrados. O autor segue com suas considerações, ressaltando a
importância da função do mestre e exemplifica suas observações, também citando
mestres de reis e imperadores, cujo respeito de seus discípulos dava-lhes
prerrogativas únicas naquele contexto. Assim sendo, quanto maior as
prerrogativas que tinha, maior a responsabilidade e o cuidado que se tornava
necessário ao mestre. Para exercer com dignidade suas funções, o mestre deveria
ter, então, muita ciência para o ensino, muita virtude para o exemplo, deveria
reformar a vida, moderando os apetites de ânimo e trazer sempre, diante de seus
olhos, a célebre sentença de Sêneca, que diz: o mestre “não só deve carecer de
toda a culpa, mas ainda deve pôr todo o cuidado em evitar a suspeita della:
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Preceptores non sorum carere crimine turpitudinis, fed etiam suspicione
oportet”43. O principal cuidado que deveria ter o mestre seria o de instruir seus
discípulos na doutrina cristã e nos bons costumes, não lhes ensinando coisas
supérfluas, com que mais se confundam do que aproveitem. Os mestres deveriam,
também, não ser tíbios em repreender e castigar os discípulos, porque o castigo
não se encontra com o amor, pois mesmo Deus aos que ama castiga, e o castigo se
é demasiado, parece tirania, mas se é proporcionado, é “remédio”. “O mestre há
de ter um modo de castigar, outro de perdoar; de tal sorte, que não pareça tyrano,
nem seja lisongeiro: todo o extremo é vicioso. O Mestre que é rigoroso em
extremo, mais escandaliza que ensina”44. Citando São Jerônimo, o autor afirma
que não há coisa mais torpe que o mestre furioso: “nihil est fedius preceptore
furioso”45. Em contrapartida, o mestre que é demasiadamente brando, mais
lisonjeia do que ensina, porque “a vara e a correção são as que dão sabedoria ao
menino”46. O autor finaliza o capítulo, afirmando que quem ensina deve ter muita
prudência e virtude, pois todos os acertos e erros dos aprendizes serão atribuídos
ao mestre.
42

FIGUEIREDO, Manuel de Andrade de. Nova escola para aprender a ler, escrever, e contar.
Offerecida á Augusta Magestade do Senhor D. João V. Lisboa: Bernardo da Costa de Carvalho,
1722, p. I.
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Idem, p. 5.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Nesse sentido, somente após ler essas recomendações, os pais deveriam
contratar os mestres para os filhos, pois o sucesso destes seria o sucesso dos pais e
da própria república. O livro segue como um manual de orientação aos mestres
com “advertências no ensino de ler”47, “advertências no ensino de escrever”48 e
“advertências no ensino da conta”49, o método que devia ser usado no ensino da
leitura e o método que devia ser usado no ensino da escrita. Nesse último caso, o
ensino da escrita, o capítulo é iniciado descrevendo-se o material mais apropriado
para a escrita, chamados de “instrumentos e adereços necessários para se
escreverem todas as formas de letras”50, explica-se aí como deve ser o papel ou o
pergaminho, os tinteiros e “poedouros”51, as tintas, as penas, o canivete, o bofete,
a goma graxa, as pautas de “falfas regras”52, pautas de linhas e demonstra-se a
maneira de segurar a pena. Após o ensino da escrita, o tratado terceiro do livro
ensina a ortografia portuguesa e o tratado quarto apresenta o ensino das “oito
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espécies de arithmetica de inteiros e quebrados” e da “taboada declarada por letra”
53

, finalizando com o “valor das letras da conta romana”54.
Apesar de escrita para professores das escolas elementares, a Nova escola

para aprender a ler, escrever e contar consiste em um manual que poderia
também ser usado para a educação doméstica, principalmente, considerando a
importância dada à contratação do mestre, responsabilidade que, na escola
pública, era transferida para o Estado.
Em 1745, o Marquês de Valença faz publicar os livros intitulados
Instrucçam que o Marquez de Valença D. Francisco de Portugal do Conselho de
Sua Magestade dá a seu filho primogênito D. Joseph Miguel e Instrucçam que o
Marquez de Valença D. Francisco de Portugal do Conselho de Sua Magestade dá
a seu filho segundo D. Miguel Lucio de Portugal, ambos com conselhos morais e
religiosos, os quais deveriam servir como lição para seus filhos.
Mas é, em 1734, alguns anos antes, que aparece uma das obras mais
completas do gênero, marcadamente influenciada por John Locke, Fénelon e
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Charles Rollin55. Seu autor é Martinho de Mendonça de Pina e de Proença que
publica, em Lisboa, os seus Apontamentos para a educação de um menino nobre.
Em seus Apontamentos, Martinho de Mendonça (1734) quer que se tome
um aio que acompanhe o menino nobre desde o nascimento “ainda huma criança
está envoltas nas mantilhas”56 até a juventude.
Embora não esteja dividida em capítulos ou subtítulos, o autor ordena sua
obra em três tópicos essenciais: educação física, educação moral e educação
intelectual.
Quanto à educação física, Martinho de Mendonça (Idem) recomenda aos
pais aplicar todo o rigor para aumentar o vigor e conservar a saúde dos filhos,
sugerindo, para isso, regras concretas de vestuário, alimentação, sono e tratamento
de doenças, sempre com uma dureza espartana.
Na educação moral, o autor adverte que o principal fim da boa educação
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deve ser adornar de virtudes a alma e que isso deve começar cedo, para que a
criança, utilizando sua capacidade de imitação, adquira bons hábitos. Toda a
manifestação de um gênio pertinaz e imperioso deveria ser reprimida, pois
convém preparar as crianças para enfrentar, com estoicismo, os sofrimentos e os
trabalhos da vida. Cabe ao mestre moderar e domar “a soberba, desejo de
independência, e de poder satisfazer em tudo a sua vontade”57, assim como, a
inclinação para a avareza e para a injustiça, comum nas crianças. O autor enfoca,
ainda, entre outras questões abordadas, a importância de se desenvolverem as boas
maneiras e a necessidade de tornar os meninos polidos e “cortezes” 58, obrigandoos às práticas de civilidade.
Na educação intelectual, Martinho de Mendonça (Ibidem) detém-se em um
problema que, segundo Gomes (1964), percorreu toda a História da Pedagogia: o
que é melhor para as crianças – o ensino doméstico, individual ou o ensino
coletivo? “He problema em matéria de educação, e ensino, se he melhor crearemse os filhos em casa de seus pays, se em Collegios?”59 A resposta a esta questão o
autor dá sugerindo a criação de colégios para nobres “em que a nobreza se instrua
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nos exercícios mais convenientes ao seu estado”60. Dessa forma, Martinho de
Mendonça (1734) demonstra ser adepto da educação em colégios próprios para a
nobreza:
deve preferir-se a educação dos Collegios, destinados para esse fim, a toda a que se
lhe pode dar em casa, exceptuando somente a de hum pay, que além de bons
Mestres, tenha capacidade, e paciência para servir a seus filhos de superintendente,
de Mestre, e de ayo. (p. 136-137).

No entanto, Martinho de Mendonça (Ibidem), apesar de admitir a educação
em colégios próprios para a nobreza, é declaradamente contra a educação em
escolas públicas, preferindo o ensino doméstico, enquanto não se criarem esses
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colégios:
Recomendamos muito aos pays, que procurem ter em casa Mestres, que ensinem
seus filhos a ler, escrever, e Grammatica Latina, e que lhe evitem na primeira idade
freqüentarem as Escolas publicas: não por duvidar da grande capacidade, e zelo dos
Mestres; mas por conhecer o inevitavel damno, que podem causar alguns
condiscípulos. (p. 137-138).

O convívio com companheiros “corruptos”, nas escolas públicas, é um
inconveniente que, por si só, “devia pezar mais, que o da falta de emulação, e que
o do natural encolhimento, que traz consigo o ensino doméstico...”61. Todavia,
para melhorar as deficiências apontadas no ensino doméstico, o autor sugere um
meio termo:
Hum meyo termo podem buscar as pessoas, que para isso tiverem meyos,
procurando, que em sua casa se instruaõ, e aprendaõ com seus filhos, hum, ou
muitos meninos bem educados, cuja emulação adiante aperfeiçoe o estudo, e
applicaçáõ de seus filhos; e se muitos seguirem este conselho alcançarão outra
mayor utilidade para seus netos, a quem alguns destes meninos, assim instruídos,
poderão servir de Mestres e de ayos. (Ibidem, p. 139-140).

Para Martinho de Mendonça (Ibidem), a instrução é a parte menos
importante da educação e a formação de um moço nobre deveria ter como fim
viver prudente e virtuosamente; saber governar a sua casa e a sua família; servir
dignamente à Pátria e ao Soberano:
60
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A verdadeira instrucçaõ, que deve procurar hum Mestre, não consiste, em fazer a
memoria do seu Discípulo, hum escuro, e confuso almazem de factos, e de vozes;
mas sim em lhe ordenar, e aclarar as noçoens, que correspondem aos mais vulgares
termos; costumallo a distinguillas bem, e a conhecer nellas attentamente as
proporções, e respeitos, que humas dizem a outras...(...) He verdade, que parece
bem, que hum moço nobre tenha uma noticia geral de toda a erudiçaõ, e sciencias,
mas naõ lhe he necessário saber miudamente todos os Ritos, e antiguidades de
Roma, e Grécia, nem conhecer as propriedades de todas as curvas algébraicas. Para
esta summaria, e superficial noticia, basta qualquer Mestre com bons livros... (...) A
sciencia de conhecer, e saber tratar aos homens, he a mais útil e a mais difficultosa,
para a qual nada conduz de quanto se aprende nas escolas. (pp. 183-186-191).

Como Fénelon, Martinho de Mendonça (Ibidem) quer que o ensino se
aproveite da curiosidade e do interesse da criança, sendo atraente, inspirando-lhe
“amor” e inclinação a quem ensina e ao que se ensina. Para isso, o mestre havia de
ser um companheiro de seus discípulos “tomando o humor dos meninos, e
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concorrendo para o seu desenfado; de sorte que conheçaõ, que quem os ensina se
interessa nos seus brincos, e lhe procura todo o divertimento conveniente”62 e não
como era comum:
hum velho melancólico, vestido de luto, que affecta huma authoridade dispotica, e
dura, e os obriga a estarem em pé sizudos, e immoveis, em quanto dão lição; e em
quanto esta dura, a qualquer inadvertência, ou esquecimento segue hum castigo
áspero. (p. 145-146).

Adiante, acrescenta:
Seria mais conveniente, que o Mestre se fizesse criança, para que brincando com
os discípulos no meyo da lição, ter occasiaõ de a repetir logo com mayor gosto de
quem aprende, do que obrigar a hum menino, a que seja velho antes do tempo. (...)
Não he menos conveniente, que as liçoens sejaõ freqüentes, mas breves; de sorte,
que nunca por dilatadas fatiguem, reparando, que a mayor fadiga, que se póde dar a
hum menino, he obrigallo a que naõ use da inquietaçaõ, e instabilidade natural à
aquella idade, tanto a respeito dos lugares do corpo, como dos objectos do
entendimento. (p. 153-155).

Segundo o autor, devia-se, além disso, apresentar-lhes o estudo não como
“servidão violenta, mas como ventagem, ou privilegio da mayor idade, ou da
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melhor condiçaõ, ou qualidade”63. Já prescrevia, também, a importância do
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estímulo visual afirmando que
se devia escrever, ou imprimir no melhor papel, e com os melhores caracteres, e
encadernar com toda a perfeição, e adorno, usando delle com a mayor suavidade;
porque todas estas miudezas, que parecem pouco importantes, conduzem muito
para fazer mais agradável o estudo. (...) A Livraria para os meninos, e principiantes
deve consistir mais em imagens sensiveis, e agradaveis à vista, que em livros
proprios para o estudo, que nem sempre causa trabalho; além de que a imaginaçaõ
do que se offerece à vista, imprime mais duravelmente as cousas na memoria; e
assim os melhores livros para a primeira idade saõ as estampas da Biblia, as series
dos retratos estampados dos Papas, Emperadores, e Reys, de que tambem há
medalhas, modernamente cunhadas, que com menos despeza, e difficuldade se
achaõ completas; os retratos impressos dos Varoens illustres; as estampas das
principaes ceremonias sagradas, e profanas; das antiguidades Gregas, e Romanas;
as das cores, e pessas, que compõem os Escudos de Armas das principaes familias;
as das partes mais notaveis da Architectura Civil, e Militar, e os riscos dos
edificios, e fortificações; os Mappas, Globos, e Esferas; em fim todas as estampas,
ou pinturas agradáveis, e instructivas, que os meninos costumaõ pedir repetidas
vezes, que se lhe mostrem, explicando o Mestre breve, e claramente a matéria, que
ellas offerecem para a instrucçaõ. (pp. 275-202-204).

Voltando ao Mestre, o autor assinala as características e qualidades morais
necessárias:
Basta que o Mestre tenha bons costumes, sem a menor sombra de hypocresia, zelo,
e suavidade de genio, que tudo o mais póde adquirir com o tempo, e estudo se tiver
curiosidade, e livros; porque devendo-se tomar Mestre, se há de servir de Ayo, ao
menos, antes que o menino tenha quatro annos, e sabendo commummente os que se
offerecem para este emprego ler, e escrever, e Grammatica Latina, tem tempo, em
quanto ensina estes principios, de adquirir a noticia da Geografia, Historia, e
alguma tintura da Mathematica. Bondade zelo, applicaçaõ, paciencia, e suavidade,
saõ as qualidades de que mais se necessita. (Ibidem, p. 178-179).

A infância, para Martinho de Mendonça (Ibidem), tinha características
muito próprias e a educação deveria considerá-las em seus métodos, permitindo à
criança ser criança, o que consistia em idéias singulares para a época:
Ninguém deve esperar de hum menino a sesudeza, aplicaçaõ, e discurso de hum
homem: o verdadeiro caracter próprio da infância consiste na inquietaçaõ, na
inadvertencia, e na imperfeiçaõ do discurso; os erros, que delle nascem devemse
advertir com doçura, e naõ castigar com rigor. (p. 166).
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Martinho de Mendonça (Ibidem) propõe para um menino nobre que, logo
que a criança saiba falar, já comece a aprender a ler e que as primeiras atividades
de leitura sejam lúdicas, estando essas lições do ABC mais para “desenfado”64 do
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que para estudo ou ocupação séria:
Para fazer divertimento dos principios de aprender a ler, se inventaraõ alguns
artificios, como saõ huns polyedros de marfim com 24. faces, e nellas escritas as
figuras das letras, ou da mesma sorte em quatro dados ordinarios, com que se póde
formar hum jogo, que intertenha os meninos jugando com elles, ou entre si a
familia para lhe causar appetite, e lhe acenda a curiosidade. Não diverte mais jogar,
ganhando quem lança mayor ponto nos dados ordinarios, que quem lançar alguma
letra, ou syllaba que se assentar entre os que jogaõ: se repararmos, que o jogo das
pedrinhas, que usaõ muitas crianças, necessita de cuidado, applicaçaõ e destreza, e
com tudo se divertem nelle largo tempo, naõ duvidamos da utilidade deste meyo de
fazer agradável a instrucçaõ. Também nas cartas de jogar se podem pôr as letras
com symbolos sensiveis, como alfabeto de Joaõ de Barros, A arvore, &c. e partidas
as cartas de cada hum em quatro, jogar a quem nellas descobre letras, que
constituaõ alguma dicção. (...) depois de se saber o ABC, e as principaes
combinações das letras, se costuma ensinar os meninos a ler alguns nomes, e será
util continuar a idea de objectos sensiveis, e que estes nomes fossem de animaes, e
artefâctos communs, e conhecidos, cujas figuras bem dibuxadas adornassem o
papel em que estaõ escritos; e pelo tempo em diante, escolher entre as fabulas, ou
apólogos de Esopo, Phedro Lafontaine, os mais naturais para se escreverem, ou
imprimirem, estampando-se as figuras; porque o gosto, com que os meninos ouvem
semelhantes contos, e vem quaesquer estampas, augmentará a curiosidade de ler de
sorte, que naõ se contentaráõ com huma fabula em cada liçaõ, desejaráõ passar logo
a outra. (pp. 251-253, 257-259).

Só depois de saber ler é que o menino aprendia a escrever, não sendo a
aprendizagem da leitura e da escrita processos simultâneos. Como processo
prático de aprender a escrever, sugere este: “pode o menino exercitarse, cubrindo
de tinta preta varios trelados de boa fórma de letra impressa em cor vermelha”65.
A seguir, deveria ser ensinada aos meninos a língua francesa, pois seu
conhecimento não poderia faltar a um menino bem educado, bem como,
posteriormente, deveria se preferir o ensino do idioma “Inglez”, “pelo grande
numero de livros doutos, e profundos, que naquela Ilha se escreveraõ, e escrevem
sempre, principalmente na Mathematica fisica experimental, e Historia natural,
pela mayor parte na lingua vulgar”66. O menino nobre aprenderia, também, o
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latim, mas de um modo vivo, pela conversação direta “pelo mesmo methodo, que
Cícero, ou Livio!”67
Martinho de Mendonça (Ibidem) propunha, ainda, que fossem ensinadas aos
meninos nobres, pelo mestre que serviria de amo ao discípulo, desde antes dos
quatro anos, a “Grammatica da lingua Portuguesa”; apenas regras gerais da
Retórica, pois “depois que os Oradores naõ fallaõ a huma plebe grosseira, e rude,
perdeo muita força a Rhetorica...”68 e a “Arithemetica, Geometria e
Trigonometria”, além da Geografia, História, Línguas, Ortografia e Cronologia,
entre outras. A dança, assim como a arte de andar a cavalo, não poderiam faltar
na educação do menino nobre e, desde a mais tenra infância, deveria se inculcar
nos meninos os fundamentos das leis, acostumando as crianças a sua observância.
Arrematavam a educação prescrita por Martinho de Mendonça (Ibidem), as
noções de Teologia e Direito Divino.
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Segundo Fernandes (1978), embora os horizontes sociais de Martinho de
Mendonça (1734) fossem mais limitados do que os outros documentos nacionais
de seu tempo, seu pensamento “enraíza profundamente na experiência concreta do
pai de família educador”69, trazendo bases concretas para nortear a educação das
crianças.
Em 176070, Antônio Nunes Ribeiro Sanches, outro autor português
preocupado com a educação das crianças, publica Cartas sobre a educação da
mocidade, certamente, influenciado pelas idéias de Martinho de Mendonça, pois
as mesmas são citadas e elogiadas por três vezes. Apesar da influência constatada,
as Cartas de Ribeiro Sanches apresentam uma contextura muito diversa dos
Apontamentos de Martinho de Mendonça.

Entretanto, na análise de ambas,

Gomes (1964) afirma que o programa que Sanches traça para o Colégio de Nobres
é sensivelmente igual ao que Martinho de Mendonça escreveu para a educação
doméstica de um menino nobre. Assim como Martinho de Mendonça, Ribeiro
Sanches (1760) critica as escolas públicas:
Pois que em Portugal está introduzido que os Meninos e rapazes sayaõ todos os
dias da casa de seos Pays ir aprender nas Escolas publicas, ler e escrever, e o latim,
67
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seria mui censurada a resolução de prohibir esta sorte de Discípulos e Estudantes.
Admirome por tanto no Santo zelo e fervor, que tantos bons e pios Ecclesiasticos
mostráraõ para promover a Santidade dos bons Costumes, que naõ reparassem até
agora na origem de tanto vicio e dissoluçaõ da Mocidade Portugueza, para dar-lhe
o remedio mais efficas! He impossivel que naõ estejaõ persuadidos que nas Escolas
publicas aprendem muita ruimdade e maldade: a sua propria experiencia os
convenceria. Disgraçadamente quem podera remedear este dano naõ foi educado
nas Escolas publicas: porque a primeira Nobreza e a Fidalguia todos daõ
Mestres particulares a seos filhos, que aprendem em caza dos Pays; e naõ
podem jamais vir no conhecimento da destruiçaõ dos bons costumes, que se adquire
em quanto os Meninos e os Rapazes frequentaõ as Escolas do modo referido.(...)
Sahindo cada dia de caza duas vezes tem occaziaõ estes Estudantes de se
communicarem, e de aprenderem todos os maos costumes do povo, e queyra Deos
que naõ aprendaõ tão bem os vicios; o certo é que naquela liberdade em que vao á
Escola, e voltaõ para suas cazas, adquirem desobediencia, preguiça, rudez e
obstinaçaõ que observaõ nelles os Mestres, talves faltando ás classes por sua culpa,
talves desculpandose com mil mentiras por semelhantes faltas. (p. 320 – grifo meu).

Apesar dos inconvenientes imputados às escolas públicas, Ribeiro Sanches
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(Idem) também aponta as deficiências do ensino doméstico, preconizando, como
seu antecessor Martinho de Mendonça (1734), a necessidade de criação de um
Colégio para Nobres:
...esta educaçaõ [doméstica] pode fazer hum rapaz hum pio Chistaõ; podera ser
instruido naquelles conhecimentos que dependem da simplez memoria, mas sempre
lhe faltara a emulaçaõ, que eleva o juízo, para se adiantar aos seos iguais; sempre
lhe faltara a imitaçaõ, pelo qual se formaõ as ideias mais completas das acçoens e
das obras dos Mestres e Governadores publicos, que sempre influem no animo
muito mais, do que tudo o que disser ou obrar o Mestre domestico; deste modo
ficará sempre o natural destes meninos acanhado e encolhido, faltando lhe o trato e
o conhecimento da vida civil; quando acabaõ aquelles estudos domésticos, ou
ficaõ ignorantes, ou nos costumes da vida civil meninos, ou com o animo
depravado; felicidade grande será que não fiquem estragados os costumes,
pela companhia dos Criados e dos Escravos: se os Pays foraõ taõ cautelozos que
evitáraõ este ordinario precipicio, cayem em outro, taõ contrario ao bem commum,
como a pedra dos bons costumes, a sua consciencia e a sua conservaçaõ; ficaõ
estupidos, cheyos de vaidade, naõ conhecem por superior mais que seos Pays,
porque não tem a minima idea da subordinaçaõ que deve ter como subdito e como
Christaõ. (...) D’esta origem provem que a nobreza e Fidalguia de hoje empregada
nos cargos e nos governos, quando chega áquella idade, onde começaõ a descahir
as forças, e a constituiçaõ com achaques. Na idade de quinze ou vinte annos, como
a sua educaçaõ foi domestica, tem da vida civil tanto conhecimento como hum
menino... (p. 340-341 – grifo meu).

Apesar do grande número já existente de publicações voltadas para a
educação de crianças e jovens, principalmente descrevendo métodos e
procedimentos para serem aplicadas à educação doméstica e aos seus mestres, é
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na França, com Jean-Jacques Rousseau, que surge a obra que irá, marcadamente,
influenciar os educadores e filósofos, a partir de então.
Jean-Jacques Rousseau, como alguns de seus antecessores, era bastante
tributário das idéias de Locke. Em 1762, apresenta na França a primeira edição
do seu “Émile ou de L’Éducation”. A obra de Rousseau foi imediatamente
traduzida em algumas nações européias, como a Alemanha e a Inglaterra,
produzindo uma influência que se manifestou profundamente nos educadores e
filósofos da época.
Rousseau que fora preceptor e já havia escrito algumas de suas idéias sobre
educação, por vezes, parece um escritor tão astucioso quanto o preceptor de
Emílio. Na educação de Emílio, descrita por Rousseau, prescrevia-se que o
preceptor de uma criança deveria ser jovem, “e até mesmo tão jovem quanto pode
sê-lo um homem sábio”71. Além disso, o preceptor ideal deveria ter apenas um
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discípulo e conduzir somente a sua educação, pois iria acompanhar seu pupilo por
toda a vida desde antes do seu nascimento. Segundo Rousseau, é importante para
o preceptor e seu discípulo, que “se façam amar um pelo outro” e que esse amor já
esteja iniciado na espera do mestre pelo nascimento do discípulo.
Assim como o preceptor, a ama-de-leite dada ao recém-nascido deveria ser
única e acompanhá-lo por toda a vida, pois “é impossível uma criança que passe
sucessivamente por tantas mãos diferentes ser bem educada”72. A criança só
deveria conhecer, além dos pais, o preceptor e a ama-de-leite e, assim mesmo, “as
pessoas dos dois sexos que a educam”73 deveriam estar tão de acordo sobre a
criança e procederem da mesma forma, que, “para ela, os dois sejam um só”74. O
“preceptor não é um empregado, mas o amigo do pai”75, que irá, juntamente com
a ama, acompanhar toda a primeira fase da vida da criança.
Só havia uma ciência

a ser ensinada às crianças, a dos deveres do

homem76. O discípulo deveria honrar seus pais, mas obedecer apenas ao
preceptor, com o qual estaria constantemente junto, tornando-se inseparáveis, de
tal modo que “o destino de seus dias sempre fosse entre eles um objeto comum”77
71
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Rousseau, para a segunda fase da vida, “aquela onde acaba propriamente a
infância”78, propõe uma educação rigorosa, na qual o discípulo aprenderia a
conviver com o sofrimento, pois “sofrer é a primeira coisa que ele deverá
aprender, e a que ele terá maior necessidade de saber”79. À educação moral e à
formação do caráter deveria se dar primazia sobre a instrução. Apesar do rigor no
proceder do preceptor para com o discípulo, Rousseau condena o regime severo e
duro imposto às crianças, bem como a instrução de pura memória, que não dá a
razão às coisas, preconizando que o trabalho fosse atraente e do interesse da
criança. Além disso, Rousseau condenava os livros e estabelecia que se começasse
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os estudos pela experiência direta. Para o autor:
Um preceptor pensa mais em seus interesses do que nos de seu aluno; tenta provar
que não está perdendo tempo e ganha bem o dinheiro que lhe dão; oferecendo-lhe
um saber de fácil exibição, que se possa mostrar quando se quiser; não importa que
o que lhe ensina seja útil, contanto que seja facilmente visível. Amontoa, sem
escolha, sem distinção, cem coisas em sua memória. Quando se trata de examinar a
criança, fazem-no desembrulhar sua mercadoria; ele a exibe, todos ficam contentes;
em seguida, ele embrulha de novo o pacote e vai embora. (ROUSSEAU, 1999, p.
199).

A educação de Emílio seria diferente, pois “é preciso que se tenha muito
juízo para se poder avaliar o de uma criança”. Rousseau ilustra o que seria a
educação ideal realizada por um preceptor, através da seguinte história
apresentada:
Ouvi o falecido milorde Hyde contar que um de seus amigos, de volta da Itália
depois de três anos de ausência, quis examinar os progressos do filho, que tinha
entre nove e dez anos. Uma tarde, vai passear com o preceptor e ele numa planície
em que alguns colegiais se divertiam empinando pipas. De passagem, o pai diz ao
filho: Onde está a pipa cuja sombra está ali? Sem titubear, sem erguer a cabeça, a
criança diz: Na estrada. E, de fato, acrescentava milorde Hyde, a estrada ficava
entre o sol e nós. Diante da resposta, o pai beija seu filho e, terminando ali seu
exame, vai embora sem nada dizer. No dia seguinte enviou ao preceptor os papéis
para uma pensão vitalícia, além dos seus ordenados. (Idem, p. 200).

A educação ideal e o preceptor único, preconizados por Rousseau,
exerceram significativa influência nos tratados e práticas de educação que se
seguiram ao “Emílio”. No entanto, apesar de terem tido grande sucesso na época,
as idéias de Rousseau, interpretadas de diversas maneiras, foram aplicadas de
78
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forma extremada por preceptores que se diziam seguidores de Rousseau, por
vezes, distanciando-se notadamente de suas recomendações principais, entre elas
a de “formar um homem livre, capaz de se defender contra todos os
constrangimentos”, para isso havendo apenas um meio: “tratá-lo como um ser
livre, respeitando a liberdade da criança”.
Afastando-se das idéias de Rousseau e voltando a Portugal, outra obra
clássica utilizada para nortear os ensinamentos dos mestres é Breve desenho da
educação de hum menino nobre, que data sua impressão de 1781, escrita por Frei
Joseph Caetano Brandão. Nela o autor faz a defesa da educação dos meninos e
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tece considerações acerca dos ensinamentos e dos mestres que iriam aplicá-la:
A Boa educação he o mais nobre patrimônio, que os Pais podem deixar a seus
filhos: tão grande he a força, que ella tem sobre os ânimos, que se pode com razão
chamar segunda natureza: seria para desejar que desde o berço não assistissem aos
meninos senão pessoas, que com a decência de suas palavras, e acções lhe
inspirassem a virtude, e que as mesmas amas, criados, e domésticos, em lugar de
grossarias, e vícios de costumes, e de linguagem, os ensinassem a fallar com
decoro, e pureza. (p. 3).

As instruções previstas estão impregnadas por uma forte religiosidade e um
imenso apelo moral, com determinações iniciais de ensinamentos sobre o
“Soberano Ser”, que vê tudo, governa tudo e assiste em todos os lugares,
conhecendo até os mais íntimos pensamentos, devendo os pais ensinar aos
meninos a praticarem atos de virtude “porque os ânimos pueris são assemelháveis
às tenras e mimosas plantas, que facilmente propendem para onde as movem”, e a
negligência e o descuido dos pais fariam com que os mesmos respondessem por
isso diante do “Eterno Juiz” e fossem responsáveis pela desgraça eterna de seus
filhos80. Cabia aos pais “acostumar” os filhos “ao bem desde os primeiros annos”,
assim como:
examinar com summo desvello a sua índole, e talento, e assim destiná-los ao
gênero de vida, para que forem idôneos e aptos; porque não há tyranno mais cruel,
do que hum Pai, que para fazer feliz hum filho, faz todos os mais desgraçados,
forçando-os a tomar estados contrários àquelles, para que a summa Providência os
destina. (BRANDÃO, 1781, p. 6).
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Quanto aos ensinamentos e método, Frei Caetano Brandão (1781) preconiza
que os meninos primeiro exercitem as “faculdades d’Alma”81, que neles mais
predominam, como a imaginação e a memória, devendo aplicar-se a ler e a
escrever “formosa e gentilmente” e, ainda, a estudar geografia, a história da
religião e do seu País “as quaes são digníssimas de serem sabidas de qualquer
homem de bem”82.
Devem, depois, aprender a gramática da sua língua “que lhe facilitará a
intelligencia da Latina, e das estrangeiras”. Para esses ensinamentos, os pais
deviam buscar “mestres insignes em todas estas matérias”, “apezar de premios
avultadissimos”83, o que significa que tais mestres tinham um custo bastante alto.
A principal recomendação era quanto ao mestre de “Sciencia da lingua
vernacula” para que os meninos se acostumassem a falar “sempre nobre e
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elegantemente”. Seguem-se a esses ensinamentos, a língua latina, a retórica e a
filosofia. Para os meninos que seriam destinados ao comércio ou a outros cargos
da República, “que não necessitão freqüentar a Universidade, utilmente se
instruirão nestes estudos: porque delles pende a perfeição, e ornamento do
Espírito, e o mais completo desempenho das suas obrigações, assim públicas
como domésticas, e a felicidade das Nações”84, porque:
(...) assim como a ignorância he a fonte copiosissima de todo o gênero de males,
assim a Sabedoria he a origem puríssima de todos os bens. Felizes os Pais, que
generosamente dispenderem seus Patrimônios nesta educação dos filhos,
felizes os filhos, e felizes as Respublicas, que tiverem a dita de possuir Pais tão
vigilantes, e filhos tão instruídos. (BRANDÃO, 1781, p. 6 – grifo meu).

Segundo o autor, os pais não deveriam medir esforços financeiros para a
educação de seus filhos, contratando mestres competentes e investindo seu
patrimônio neste “mais nobre” fim.
Frei Caetano Brandão (Idem), ao contrário de alguns de seus antecessores
citados, é um adepto defensor da educação doméstica, estimulando a instituição da
preceptoria, desde que feita por mestres qualificados, recomendando que se
instalasse definitivamente nas casas nobres européias, bem como nas casas de
81
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classes média e média-alta, cumprindo não só os ensinamentos prescritos, mas
assumindo o próprio lugar dos pais na educação dos filhos.
Frei Caetano Brandão (Ibidem) foi, ele próprio, preceptor do método de
língua latina de infantes como expõe em sua Syntaxinha Ericeiriana:
“Encarregado (honra que eu não merecia, e que não podia aspirar) de dar o
methodo para aprenderem a língua Latina os Senhores D. Fernando e D. Henrique
de Menezes”85. A seguir, faz críticas à escolha dos mestres praticada por certos
pais:
(...) maior cuidado tem os homens dos seus cavalos, e outros animais, que de seus
próprios filhos: porque o ensino destes commettem a qualquer mestre, que se lhes
offerece, sem lhe examinarem a capacidade; e o cuidado e o trato daqueles excita o
dono a fazer averiguação do préstimo, e partes daquele, a quem há de dar a
incumbência. (BRANDÃO, 1781, p. 2).
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Por certo, a escolha de mestres parece ser a principal preocupação de Frei
Caetano Brandão em seu prólogo, adiante, chamando atenção para:
No nosso Portugal há mais ocasiões deste descuido dos filhos: porque não sendo a
maior parte dos pais apta para o acerto da eleição do mestre, indecisos na escolha
buscão quase sempre o menos apto, talvez por mais paroleiro. (Idem,p. 3).

E ainda, citando João de Barros, no Diálogo que fez em louvor da
“linguagem” portuguesa, acrescenta:
Huma das cousas menos oulhada, que há nestes Reinos he consentir em todas as
nobres Vilas, e Cidades qualquer idiota, e não aprovado em costumes de bom viver,
por escola de ensinar mininos. E hum capateiro, que he o mais baixo ofício dos
macanicos, não põe tenda sem ser examinado. E este todo o mal, que faz he danar a
sua pele, e não o cabedal alheio, e maus mestres deixam os discípulos danados
para toda a sua vida. (Apud BRANDÃO, 1781, p. 4 – grifo meu).

No Brasil, apontam as fontes que os preceptores estrangeiros, tanto para
nortear sua conduta pedagógica, como para ensinar às crianças, utilizavam obras
de seu país de origem e de seus filósofos e pedagogos preferenciais.
Mesmo com as limitações próprias do contexto existente, alguns livros
fizeram parte da educação de Oitocentos, principalmente publicações francesas,
alemãs, inglesas e portuguesas, como as exemplificadas, espalhadas por diversas
85
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regiões do Brasil, através dos mestres preceptores que carregavam consigo sua
“bagagem” pedagógica, constituída de livros e manuais de como ensinar.
Nos jornais da Corte no século XIX, encontram-se referências a essas obras
de literatura pedagógica, constantes do acervo das livrarias existentes e, como tal,
provavelmente, usadas no Brasil para a educação doméstica praticada.
Entre as obras de literatura, utilizadas na educação doméstica, que são
constantes do catálogo de livrarias da Corte encontra-se um livro muito conhecido
e utilizado na educação de meninas em outros países da Europa, chamado
Thesouro de meninas ou diálogos de uma sabia aia e suas discipulas86, escrito por
uma preceptora francesa chamada Madame Le Prince de Beaumont, que ensinou
durante dezessete anos em casas de várias jovens ladies, na Londres de 1748 a
1770, publicado em Portugal, em nova edição, em 1883, traduzido por Joaquim
Ignacio de Frias. A obra é apresentada como Diálogos nos quais refletem e falam
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as meninas, segundo seu gênio, temperamento e inclinações de cada uma, e
representando-se os defeitos da sua edade, se mostra de que modo se podem
emendar. Compreende também, um compêndio da História Sagrada, da Fábula e
da Geografia e alguns contos morais para entreter as meninas agradavelmente,
sendo, afirma o tradutor, tudo escrito em estylo simples e proporcionado aos seus
tenros anos.
No prólogo, o tradutor Padre Joaquim Ignacio de Frias demonstra uma
intensa admiração pela obra, conceituando-a como inspiradora da virtude,
esclarecedora do espírito da gente moça e útil ao Estado na formação de cidadãos
ilustres. Segundo o tradutor, este deveria ser o primeiro livro a ser dado a um
menino ou a uma menina que deseje aprender as letras, como era feito em Londres
e Paris, ao invés de submeter as crianças a outros saberes que só poderiam lhes
fazer mal:
Desejo que com este pequeno serviço veja eu daqui em diante saírem das primeiras
escolas meninos, ainda tenros nos anos, mas provectos na virtude, e livres
daqueles prejuízos, com que os pais, amas, e mestres lhe desordenavam o
cérebro, e que se não acabavam com eles, ao menos custavam muito a
desarraigar-se-lhes na edade madura. (BEAUMONT ,1773, p. VII – grifo
meu).
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O livro foi composto em francês para que as discípulas de Madame Le
Prince de Beaumont aprendessem esse idioma ao mesmo tempo em que
“emendassem os seus defeitos, fizessem hábito de virtude e enriquecessem os seus
entendimentos”, tornando-se “dóceis, obedientes e virtuosas”87.

A grande

apreciação dessa obra estaria na utilização de contos de fadas, fábulas e histórias e
na clara diferença que a autora fazia entre eles, o que tornava os primeiros não
“nocivos”, pois os meninos ficariam capacitados para entender que um conto é
“uma coisa fingida para entreter gente moça” e, com isso, prevenia que lhes
sobreviesse “o mesmo dano que dos contos das amas, que só servem de perturbarlhes a imaginação, e fazer-lhes conceber medo de coisas que de si são
indiferentes”88. A leitura levá-los-ia a “criar horror ao vício” e às ações tidas
como más, fazendo-lhes “amar a virtude, perder os maus hábitos, e despir os
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prejuízos que beberam com o leite"89.
Dessa forma, o tradutor português vê na obra indicada, o livro mais
apropriado que já havia sido feito, bem como um remédio para os males que, se
deduz, eram causados pelas amas de leite e por outras pessoas não preparadas,
com as quais as crianças conviviam desde tenra idade. A maneira de conter os
danos causados era receber “os mais sólidos princípios para viverem cristã e
civilmente, sem hipocrisia e fanatismo”90, aprendendo a conhecer Deus e os seus
atributos e,
(...) o amor que lhe devem e ao próximo; a obediência e respeito aos pais, mães, e
superiores; as relativas obrigações, que prescreve o direito natural, tanto para com
os que lhe são superiores, como para com os que lhes estão sujeitos; e isto não com
razões metaphysicas , mas por fatos certos, e tirados da História Sagrada. Ensina
mais este precioso livro aos meninos a darem liberdade aos seus discursos, e a
refletir retamente ; e como nós naquelas edades fazemos mil perguntas, nascidas da
nossa admiração, estas mesmas se acham nestes diálogos (...); e como madame
Leprince sabia que um menino pode aprender muito, se se lhe responde a tempo e
prudentemente, não deixa pergunta alguma sem a sua resposta natural e clara.
(BEAUMONT ,1773, p. IX).
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O prólogo é finalizado recomendando-se a leitura aos pais, amas e mestres
para que aprendam o “verdadeiro segredo da educação”, mostrando-lhes “em que
deve consistir a ternura e indulgência para com os filhos, alunos e discípulos”91.
A história contada inicialmente nesta obra tem como personagem uma
donzela órfã, educada num colégio cuja mestra morreu, deixando-a desamparada,
que busca, na Londres de 1748, um emprego de substituta em um colégio. A
jovem órfã vê malogradas suas tentativas, por conta de acharem-na muito moça
para tal função.
Essa passagem remonta, ao que já foi constatado anteriormente neste estudo,
que as funções de professora, em colégios, mesmo quando substituta, ou de
mestras, quando se tratava da educação doméstica, estava estereotipada para uma
determinada condição feminina, ou seja, mulheres não muito jovens ou velhas,
mas que demonstrassem experiência suficiente para que lhes fosse confiada a
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educação de meninas ou meninos.
As aulas ministradas pela aia a suas discípulas, narradas por Madame
Beaumont, nessa obra, aconteciam normalmente à tarde, quando a menina, em
cuja casa trabalhava a preceptora Bonna, personagem central da narrativa, recebia
suas amigas para juntas escutarem as lições.
Cada mestre era pago por suas aulas e, em um dos diálogos apresentados
entre as meninas, uma delas queixa-se de que o dinheiro gasto todo o mês com o
mestre de geografia, poderia comprar-lhe as “mais lindas coisas que houvesse”,
que a entreteriam muito mais do que o mestre que a aborrecia “por morte”92, e,
desde que o via, principiava, descontroladamente, a abrir a boca; dito isso à mãe,
esta tê-la-ia repreendido, fazendo-a aborrecer-se mais ainda com o mestre e a
geografia.
As tais aulas de geografia, quando dadas pela aia, pareciam mais agradáveis,
partindo de histórias e envolvendo as meninas com exemplos concretos. Um dos
relatos dessas aulas refere-se aos astros e aos movimentos da Terra:
(...) Vedes aquele homem lá ao longe? E não vos parece ele um rapaz? E por que é
isto, senão porque está distante? Quando nós vemos as coisas de longe, sempre nos
parecem pequenas: e por isso a lua estando muito distante engana a nossa vista por
causa da sua mesma distância. Vós direis que a lua está suspensa no ar, e que anda
91
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ou gira; porém sabeis vós que a terra, onde estamos, está também suspensa no ar, e
gira continuamente? (...) gira ela tão depressa, e tão igualmente, que vos leva
consigo sem que vós percebais; e enquanto faz este giro, parece-vos que vedes
correr o sol, que todavia fica firme. E eis aqui o que faz o dia e a noite; pois como a
terra gasta vinte e quatro horas no seu giro, quando ela nos traz para onde vemos o
sol, é dia, e quando nos leva para outro lado, é noite.(...) O sol, menina, luz sempre;
mas quando ele se põe para nós, isto é, quando nós deixamos de o ver, nasce, ou
aparece aos povos da América, que o começam a ver da sua parte. Ora os antigos
não conheciam a América, e ignoravam que a terra fosse redonda e habitada toda
em roda como eu vos vou mostrar em um globo (...). (BEAUMONT ,1773, p. 295297).

As lições eram entremeadas por histórias bíblicas, que serviam para ilustrar
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ensinamentos morais e inculcar valores, como a aula narrada a seguir:
Deus é ainda tão justo, e tão inimigo dos maus, meninas, como o era naquele
tempo; e se aqueles que desobedecem aos seus Mandamentos não são sepultados
vivos no inferno é certo que serão depois de mortos: o que deve imprimir nas
nossas almas o aborrecimento da culpa, e o temor de Deus, e o pecado, segundo as
palavras de Christo: Não temais aqueles que não podem fazer mais que tirar a vida;
mas temei aquele que pode perder o corpo e a alma, e precipita-los no inferno.
(BEAUMONT ,1773, p. 303).

A própria preceptora Bonna conta às discípulas suas desventuras como
aluna, submetida a alguns mestres:
Lembro-me que quando era pequena tinha um mestre de escrever bem mau, pois
sempre me repreendia, ainda que eu me aplicasse com todo o cuidado. Este mestre
era o flagelo, de que Deus se servia para castigar as minhas faltas; e quando eu não
sabia a lição, dizia comigo mesma: hoje serei bem repreendida pelo senhor Jorge,
que assim se chamava o mestre: então me punha a rogar a Deus, de todo o meu
coração, que suavizasse o ânimo deste terrível homem. Ouvia Deus algumas vezes
a minha súplica; mas a maior parte das vezes era castigada por escrever tudo mal.
Queixava-se o mestre disto a minha mãe, a qual em castigo me deixava fechada em
casa enquanto ela e minhas irmãs iam passeiar. (BEAUMONT, 1773, p. 310).

Madame Le Prince de Beaumont publicou ainda, entre outras obras
dedicadas às crianças, em 1757, O armazém das crianças (Le magasin des
enfants)93, livro em quatro volumes que vai obter enorme êxito e divulgação em
toda a Europa.
O armazém das crianças tem um prólogo da autora que explica a gênese da
sua obra. Após a sua experiência como educadora na Inglaterra, chega à conclusão
93
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de que o aborrecimento das crianças provém do gênero de livros que lhes são
dados, que são inadequados e aborrecidos para elas. Além de interessantes e
apropriados à idade das crianças que os lêem, segundo Madame Le Prince de
Beaumont, os livros deveriam servir para ensinamentos úteis, como exemplifica a
autora: quando suas discípulas lêem o conto do Barba Azul, a mestra dispõe do
meio necessário para fazer compreender às meninas os inconvenientes de um
casamento feito por interesse, os riscos da curiosidade e “os males que podem vir
do fato de não aceitarem um capricho do marido”.
O armazém das crianças ou Diálogos de uma directora sabedora trata-se de
uma história na qual as crianças vão passear no jardim com sua aia, “a diretora de
estudos”, “ou chamemos-lhe antes preceptora”. Antes de merendar, a preceptora
conta-lhes um conto, e depois, durante o passeio, observam as plantas e a
natureza. Por vezes, o conto dá origem a reflexões morais ou sobre a história
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antiga; outras vezes, a menção a determinado lugar, faz com que a preceptora lhes
dê explicações de caráter geográfico.
Madame Le Prince de Beaumont escreveu e publicou outros tantos livros,
todos bastante divulgados, principalmente na Europa da primeira metade do
século XIX, e alguns constantes dos catálogos das livrarias da Corte, entre eles
Bibliothèque instructive em 1767, La nouvelle Clarisse em 1770, Le mentor
moderne e Le Manuel de la jeunesse em 1773.
Assim como Madame Le Prince de Beaumont, a preceptora Madame de
Genlis escreveu sobre a educação das crianças e exerceu enorme influência em
outros mestres, não apenas por sua obra, mas também pela grande quantidade de
imitadores que teve. Encarregada da educação dos filhos do Duque de Valois,
Madame de Genlis escreveu livros que são um misto de lições educativas e
entretenimentos literários recreativos para essas crianças, cuja educação lhe estava
confiada, numa época em que escasseiam as obras desse gênero. Em 1779,
escreve Théâtre a l’usage des jeunes personnes (Teatro para uso dos jovens) e,
em 1782, Adèle et Théodore ou lettres sur l’éducation (Adélia e Teodoro ou
cartas sobre a educação), de certa forma inspiradas em Madame Le Prince de
Beaumont.
Madame de Genlis era contra os contos de fada, a respeito dos quais dizia
que príncipes e princesas belas e enamoradas são prejudiciais, pois essas fantasias
dão idéias falsas às crianças. Segundo a preceptora, o que é verídico é mais útil e
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aumenta a atenção dos ouvintes. No final de Adélia e Teodoro ou cartas sobre a
educação, a autora indica o programa de leitura seguido por Adélia desde os seis
até aos vinte e dois anos. Conforme esse programa, Madame de Genlis ensina as
suas alunas a ler, aos 6 anos, preparando-as durante seis meses, “fazendo com que
leiam pequeninos trabalhos que possam compreender, obras pueris próprias para a
infância, e não para conhecimento público”. Em seguida, Adélia lê a História de
Cefisa, uma menina “simpática e obediente”; mais tarde, lê a Bíblia, as Conversas
de Emílio e os Contos morais de Mr. Monget, escritos em verso e, na sua opinião,
cheios de graça. Aos 7 anos e meio, lê Dramas e diálogos para crianças, de
Madame La Fite, em seguida as Comédias do Teatro de Educação, Agar no
deserto, os Frascos, a Pomba, o Menino mimado, o Cego de Spa, Robinson
Crusoe, The beauties of History (Maravilhas da história), a Imitação de Jesus,
Father’s instruction to his children (Ensinamentos de um pai para os seus filhos).
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Em 1784, Madame de Genlis publica Les veillées du Chateau (Os serões do
castelo), cujo subtítulo explica o conteúdo: “novelas e histórias sumamente úteis
para que as mães de família, a quem a autora as dedica, possam instruir os seus
filhos, juntando o útil ao agradável”94. Em 1791, publica Leçons d’une
gouvernante à ses élèves (Lições de uma preceptora aos seus alunos).
Em 1802, Madame de Genlis publica um projecto de uma escola rural para
a educação das meninas; e ainda, Contes moraux (Contos morais).
Durante algum tempo, todos os anos, aparece uma obra nova de Madame de
Genlis, muitas delas constantes dos catálogos das livrarias da Corte, durante o
século XIX.
As obras referidas, bem como outras tantas literaturas de caráter
pedagógico, publicadas entre os séculos XVI e XIX, foram, provavelmente,
bastante usadas na educação doméstica. Tais obras eram utilizadas para orientação
dos mestres e nas aulas dadas a meninos e meninas e, possivelmente, eram
escolhidas pelos próprios mestres, estando limitadas às publicações existentes em
cada país.
Os mestres tinham liberdade de escolher as obras tanto para sua condução
pedagógica como aquelas que seriam lidas e estudadas pelos alunos. Algumas
vezes, os próprios pais adquiriam os livros para serem usados pelos filhos e, não
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raro, um mesmo livro era usado e ensinava as primeiras leituras a duas, três ou
mais gerações na família, pois a educação doméstica caracterizava-se, também,
pela utilização da literatura existente na Casa, nem sempre apropriada ao fim a
que se destinava, ou pela literatura trazida pelo mestre.
Em meados do século XIX, no dia 5 de janeiro de 1849, o Jornal do
Comércio publica um anúncio da livraria Garnier, localizada na rua do Ouvidor n.
69, que tratava de apresentar as obras à venda existentes naquele estabelecimento.
A chamada do anúncio está colocada “Aos Srs. directores de collegios e
pais de família”, o que indica ser este o público alvo de tais publicações. Assim
como os diretores de colégios, os pais também escolhiam e compravam as obras
que seriam utilizadas na educação da Casa. Além disso, a literatura lida pelos
filhos devia ter o aval dos pais e, muitas vezes, era oferecida a crianças e jovens
como uma forma de melhorar o seu comportamento, emendá-las, ou para incutirPUC-Rio - Certificação Digital Nº 0015646-CA

lhes idéias que eles julgavam essenciais.
Os livros oferecidos no jornal não estavam separados por assunto, nem
mesmo pelo público a que estava direcionado, encontrando-se livros infantis,
compêndios, dicionários, romances, catecismos, aventuras, obras religiosas,
clássicas e filosóficas misturadas, sendo a única classificação referente à língua
em que a obra estava escrita: portuguez, francez, latim, grego e inglez. Dessa
forma, uma vez que eram endereçadas aos diretores de colégios e aos pais de
família, pode-se supor que o aspecto inicial mais importante na aquisição do livro
era o idioma em que estava escrito e, posteriormente, o seu conteúdo, que,
provavelmente, cabia a quem comprava, analisar e verificar sua adequação à faixa
etária e ao fim de utilização.
Dessa forma, são livros anunciados pela livraria Garnier em 05 de janeiro de
1849:
LINGUA PORTUGUEZA: - Grammaticas portuguezas de Lobato, padre Forles,
Coruja, Pedro José de Figueiredo, Monteverde, etc.; Compêndio de historia
sagrada, Pequeno catechismo histórico, Catechismo da diocese de Montpellier,
Cartilha da doutrina christãa, Modelos para os meninos, Contos a meus meninos,
Geographia elementar, dita de Gaultier, Atlas de dita do mesmo, de Balbi, de
Andriveau Goujon, etc.: Fábulas de Esopo, Armazém dos meninos, Lições de
Fenelon, Mentor dos meninos, Economia da vida humana, Livro de ouro dos
meninos, Código do bom tom, Thesouro de meninos, dito de meninas, Historia
antiga, dita romana, Annaes de Cornélio Tácito, Orthographia de Madureira, dita de
Tristão da Cunha Portugal, Cartas selectas de Antonio Vieira, Prosas ditas, por J. da
Fonseca; Syntaxe de Dantas, Plutarco da mocidade, Simão de Nantua, Aventuras de
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Telêmaco, Thesouro da mocidade portugueza, Arithmetica de Bezout, Historia da
América de Campe, Luzíadas de Camões, Manual Encyclopedico, Manuscriptos de
Ventura, Obras de Antonio Maria Barker: Parnaso Juvenil. Bibliotheca dita,
Rudimentos arithmeticos, Civilidade christãa, Doutrina dita, Orthographia
portugueza, etc., etc.; Dicionário de fabula.
LINGUA FRANCEZA: - Grammaticas francezas de Fonseca, Hahmonière,
Constancio, Lhomond, Sevène, etc.; Diccionarios francezes e portuguezes de
Constancio, Fonseca, Roquet, etc.; Guias de conversação franceza e portugueza de
C. Lopes de Moura, Roquete, etc.; Mestre de francez de Clamopin Durand.
Aventuras de Telêmaco, ditas dito com a tradução portugueza ao lado. Obra do
abbade Gaultier, Lições de Geographia, Historia santa, dita antiga, dita romana,
Atlas geographicos grandes e pequenos, etc.; Obras de Lebas, Historia antiga, dita
da idade média, dita romana, etc. Obras de Fleury, Historia de França, (...)
Grandeza dos Romanos de Montesquieu, Fabulas de Lafontaine, de Florian, etc,
Obras escolhidas de Fenelon, de Buffon, etc., Obras de Boileau, Carlos XII de
Voltaire, Pequena quaresma de Massillon, Simão de Nantua, Historia antiga de
Massellin. Obras de Noel e Chapsal, Grammatica, Diccionario francez, Mythologia,
Exercícios, Correção dos mesmos, etc. Grammaticas de Lhommond; Ditas e
exercícios de Poitevin, Historia santa de Letellier, Mythologia do mesmo, Historia
geral de Levi, dita Romana de Michelet, dita moderna do mesmo, Theatro clássico,
Orações fúnebres de Bussnet; Nova abelha do Parnaso, Geographia de Houzé,
Paulo e Virginia, J. J. Rousseau.
LINGUA LATINA: Novo methodo de Antonio Pereira, Artinhas do mesmo,
Grammatica latina de Verney, Virgillii, Cornelii Nepos. Horalii, Selecta latina,
Magnum Lexicon, Diccionario latino e francez, dito Gradus ad Parnasum, Waily,
diccionario francez e latino e vice-versa, Homens romanos illustres, Epithome da
historia sagrada, dito de dita grega, Tito Livio, Lhommond, grammatica franceza e
latina, Andria.
LINGUA GREGA: - Ciropedia de Xenophonte, Ephigenia em Aulide, Vida de
Demosthenes, Fabulas de Esopo, Apologia de Sócrates, As philippicas, O Édipo
rei. Todas essas obras tem a traducção franceza ao lado. Homero illiade,
Alexandre, Diccionario grego e francez e vice-versa, Schrevella, Planche, Arte da
língua grega por Farta, Grammatica da língua grega.
EM INGLEZ: - Grammaticas inglezas de Constancio, Costa, Vieira, Russel,
Midosi, Jaku, Robertson, Sirot; Conversação ingleza e portugueza de Roquete,
Diccionarios portuguez e inglez de Vieira, grandes e pequenos, ditos francez e
inglez e vice-versa de Boyer, Tibbino e Fleming, Boniface, Nugente, etc. Curso de
litteratura ingleza de Robertson, historia de Roma, dita grega, dita de Inglaterra,
Class Book, Vigário de Wakefield, etc., etc.. (Jornal do Comércio, 05/01/1849, p. 2
– grifo meu).

Já em janeiro de 1869, encontra-se no Jornal do Comércio o anúncio de
duas livrarias na Corte: a Livraria Garnier e a Livraria Universal. Em ambos os
anúncios, constam os respectivos livros à venda e o preço de cada um. Colocados,
lado a lado, na página do jornal, com poucas exceções, não continham as mesmas
obras, demonstrando que havia variedade e especificidades nos exemplares de
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cada loja. Ambas anunciavam “livros collegiais”, o que signicava que eram livros
consumidos por alunos dos colégios e das Casas, professores e mestres.
Localizadas uma em frente a outra, não só nos anúncios do jornal, mas no
endereço indicado, sendo a Livraria Universal de E. & H. Laemmert, situada na
rua do Ouvidor n. 68 e a Livraria Garnier, permanecendo no mesmo endereço
desde 1849: rua do Ouvidor n. 69, as duas apresentavam seus livros por autor e
concluíam os anúncios com a afirmação “Aos directores de collegios e pessoas
que comprarem em porção far-se-há um abatimento razoável”.
Os livros oferecidos, ainda, não estavam separados por assuntos ou faixa
etária, mas sim, em ordem alfabética, por autor, com o título, o subtítulo, uma
breve descrição do conteúdo da obra e uma indicação dos livreiros quanto àquela
publicação, finalizando com o seu preço. Predominam, quase que exclusivamente,
nos anúncios, publicações francesas, em francês ou traduzidas desta língua.
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0015646-CA

Algumas obras que constavam do anúncio da Livraria Universal95:
Novo methodo pratico e theorico da língua franceza, Novíssimo guia de
argumentação em francez e em portuguez, Novas lições de geographia elementar,
aos estudantes da língua franceza, Nova grammatica franceza, (...) completo da
conjugação dos verbos francezes regulares e irregulares, Curso de grammatica
ingleza, Grammatica elementar da língua latina para uso dos lycêos e collegios,
Novo methodo da grammatica latina para uso das escolas, Syntaxe latina ou
regência, Elementos de arithmetica, Novo tratado de arithmetica commercial,
Historia Universal resumida, Grammatica da língua allemã, Diálogos portuguezes e
allemães, Compendio da historia do Brazil, Epíthome da historia do Brazil desde o
seu descobrimento até 1837, Os Luzíadas de Luíz de Camões, Educação das mãis
de famillia de Aimé Martin ou a civilização do gênero humano pelas mulheres,
Nova historia sagrada do antigo e novo testamento, Curso pratico de pedagogia de
Daligaul. (p. 2)

Obras constantes do acervo da Livraria Garnier96 (colocadas em anúncio
junto ao da Livraria Universal):
Grammatica portugueza da primeira Edade, Compendio de grammatica portugueza,
Catechismo da doutrina christã, Historia sagrada (...) para uso da infância, Curso
elementar de (...) nacional, Elementos de álgebra, A língua franceza ensinada pelo
systema (...), Novo systema para se estudar a língua latina, Compendio da historia
da idade media, Novo methodo da grammatica latina, reduzido a compendio,
Noções sobre o systema métrico decimal, Breves noções de geometria elementar,
95
96

Cf. Jornal do Comércio, 18/01/1869, p. 2.
Cf. Jornal do Comércio, 18/01/1869, p. 2.
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Méthodo fácil para aprender a ler em 15 lições ilustrado com numerosas estampas,
Explicação do systema métrico decimal, Partidas de arithmetica para meninas,
Breves noções para (..) com methodo a geographia do Brazil, Compendio da
historia antiga, Compendio elementar de methodologia para uso das escolas
primarias, Catechismo histórico, dogmático moral (...) da doutrina christã, Lições
Moraes e religiosas para uso das escolas de instrucção primaria, Colleção de
fabulas de Esopo e de Lafontaine adoptada para leitura das escolas primarias do
município neutro, Diccionario das palavras de Cornélio Nepes. (p. 2).

Nos anúncios da Livraria Garnier, como nos da Livraria Universal, na
apresentação da obra pelos livreiros, são sempre colocadas expressões relativas ao
uso, aprovação, ou autorização do Estado, como, por exemplo: “para uso das
escolas primarias”, “para uso das escolas de instrucção primaria” e seguem
expressões como “autorizado pelo conselho de instrucção publica”, “com
aprovação do Exmo. Sr. Bispo capelão-mor e do conselho e diretoria da
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instrucção primaria da província do Rio de Janeiro”, ou, ainda, autorizado ou
aprovado “pela instrucção publica”, “pelos professores de instrucção publica”,
“pelos collegios da côrte”, “adoptada pelo collegio Pedro II”, “corrigido e
emendado de accordo com os Srs. professores públicos da corte”, “obra adoptada
pelo conselho director da instrucção primaria e secundaria do município da côrte
(...) da província do Rio de Janeiro”, “adoptada pelo conselho director da
instrucção publica”, “obra adoptada nos estabelecimentos públicos de instrucção
secundaria”, “obra approvada pelo conselho de instrucção publica da corte e
adquirida pelo governo imperial para uso das escolas do município da côrte”,
“disposto segundo o programma do imperial collegio de Pedro II”, ou “mandado
adoptar no Rio de Janeiro pelo governo imperial”.
As recomendações acima, que praticamente seguem todas as obras
apresentadas pela Livraria Garnier, sugerem que, por volta do final da década de
60 de Oitocentos, o Estado já detinha um importante papel na chancela relativa à
“instrucção” e, ao que parece, ser recomendada pelo poder público, tornava a obra
mais digna de credibilidade, fazendo com que os pais, os alunos e professores se
interessassem por ela.
Em 1889, há um significativo aumento no número de exemplares de livros
oferecidos pelas livrarias da Corte, principalmente no que diz respeito a obras
dedicadas às crianças. Os livros infantis aparecem destacados, não só na
diversidade de títulos, mas também no lugar que ocupam dentro do anúncio,
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indicando que as crianças já representam um importante setor no consumo do
material impresso produzido, ou, ainda, que havia muitos adultos interessados em
oferecer ou trabalhar com as obras infantis.
No dia 7 de janeiro de 1889, a Livraria do Povo expõe o seu acervo em
anúncio para o público97, cuja chamada informa “Grande sortimento de livros
collegiais, a preços baratissimos, possue a Livraria do Povo”. Apresentados na
sessão intitulada “Alegria das crianças”, aparecem os seguintes livros:
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Obras illustradas com excellentes chromos, a $200 cada uma sendo: Quadrúpedes,
Os carinhos de Jairo, Trajedias comicai, Depois de tudo, Aventuras de Robinson
Crusoé, Das pequenas industrias, A lâmpada maravilhosa, Historias, Lúcia e Jorge,
Os prazeres do campo, Joana e Germana, A feira. Os viajantesinhos, Historia de
José, Paixão do Senhor, Parábolas, Historia de David, Milagres de Jesus Christo, O
Natal, Moysés, O barba azul, Alli-Baba e os quarenta ladrões, Margarida,
Aventuras de Gulliver e O carrapatinho. (p. 3).

Adiante, anunciados na mesma coluna, exemplares para crianças vendidos a
$300 cada um:
Os desastres de Mauricio; Um mez na casa de meu tio; Lições de avozinho; Mario
Temerário; Os brinquedos da avozinha; Bento o cabeça de vento; Os dois primos;
Antonio; Georgina e sua boneca; José Telhado; O passeio de Paulo no campo; Os
divertimentos no inverno; Doutor Bravo; Um dia bem aproveitado; A justiça; A
educação do menino; Uma reunião em casa de Josephina; Historia das feras; Os
macacos e roedores; Os reptis; As galinhas e suas raças; O útil e o agradável;
Papagaios e borboletas; A capa vermelha; A bella adormecida no bosque; A gata
borralheira; O barba azul; Aladim ou a lâmpada maravilhosa; A pata dos ovos de
ouro; O novo Gulliver; Aventuras de Robinson Crusoé, a bela e a fera e outros. (p.
3).

Outros jornais e revistas também publicavam o acervo literário à venda nas
livrarias da Corte, como é o caso da Revista Sul Americana98, em circulação
durante os anos de 1888 e 1889.
Na Revista Sul Americana, no ano de 1888, encontravam-se listados, na
seção de anúncios, os livros “collegiaes”, à venda na Livraria Clássica,
pertencente a Alves & Comp., localizada na rua Gonçalves Dias, nos números 46
e 48:

97
98

Cf. Jornal do Comércio, 07/01/1889, p. 3.
Revista Sul Americana: bibliographia brasileira. Rio de Janeiro. Typ. Camões, 1888-1889.
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Obras didacticas de Hilário Ribeiro: (...) Série educativa: Cartilha nacional, ensino
simultâneo de leitura e escripta; Scenario infantil; Na terra, no mar e no espaço;
Pátria e dever, elementos de educação cívica e moral; Fabulas imitadas d’Esopo e
La fontaine; Livro da infância; Livro de adolescência; Primeiro livro de leitura
graduada; Segundo livro de leitura graduada; A B C da infância, primeira collecção
de cartas para aprender a ler; Cartilha maternal, por João de Deus; Deveres dos
filhos, por João de Deus; Noções da vida prática, por Felix Ferreira; Noções da
Vida Doméstica, por Felix Ferreira; Escripta; Lições de cousas animadas e
inanimadas, por Zaluar; Lições de cousas usuaes para criança de 5 a 8 annos;
Lições de cousas, guia para uso dos professores e aspirantes no magistério;
Cathecismo da doutrina christã; Compenaio de historia sagrada; Diurnal da
mocidade christã; Cartilha ou compendio da doutrina christã; Doutrina christã,
lições em forma de cathecismo, adoptadas para o ensino da religião catholica do
Imperial collegio D. Pedro II. (ano I, n. 17, p. 271).

Além desse e de outros anúncios, havia na Revista Sul Americana, em 1889,
uma lista de livros à venda no Centro Bibliographico, situado, também, na rua
Gonçalves Dias, no número 41. Chama a atenção, nesse anúncio, o fato de que,
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com exceção do livro Primeiras lições de coisas traduzidas de Calkins de Ruy
Barbosa, todas as outras 48 obras anunciadas são publicações francesas, com
assuntos relativos à educação e à instrução, como por exemplo: “L’hygiene et
l’éducation dans les internats; L’étudiant d’aujourd’hui; L’école; Manuel général
de l’instruction primaire; Du rôle de la famille dans l’education; Les dons du
jardin des enfants; Hygiéne et education; L’education dês filles”, etc..
É notória, a partir da segunda metade de Oitocentos, a mudança que vai
ocorrendo no conceito de livros colegiais. Dos compêndios, catechismos,
doutrinas, manuais e lições constantes desde 1849, quando, além destes, apenas as
fábulas eram aceitas para a educação de crianças e jovens, no final da década de
80, já há uma grande diversidade de títulos que indicam uma literatura voltada
para o entretenimento, para a fantasia, permitindo supor mudanças no conceito de
literatura pedagógica e, pode-se afirmar, no próprio conceito que abrangeria a
educação.
De maneira geral, as obras utilizadas ou publicadas no século XIX, para
serem usadas na educação de meninos e meninas, tanto nas escolas e colégios,
como nas Casas, guardavam semelhanças relacionadas à própria cultura
educacional de cada época. No entanto, enquanto algumas eram consideradas
obras clássicas, escritas muito antes do século em questão, outras apresentavam
traços de vanguarda, demonstrando que a educação modificava-se não apenas no
âmbito em que ocorreria, mas, principalmente, na forma em que passava a ser
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entendida, distanciando-se dos modelos de manuais essencialmente destinados à
educação doméstica, para compêndios direcionados à escola, ou seja, rompendo
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com a esfera privada doméstica e aproximando-se da esfera pública estatal.

4
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Infância e educação nas Casas Oitocentistas: a mãe e
mestra

Figura 12 – Menino com a sua ama. Figura 13 –Tela da Princesa Isabel na infância. 1

Figura 14 – Jornal A Mãi de Família.

1

Figura 15 – Jornal A Mãi de Família.

Imagens constantes do Dicionário historico Brasil – Colônia e Império (2002).
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4.1
Infância e educação de meninos e meninas nas Casas
Após a análise da educação doméstica em seus registros, práticas,
circunstâncias em que ocorria no Brasil e a influência que trazia de alguns países
da Europa, bem como os compêndios que eram utilizados, ou semelhantes àqueles
que davam sustentação teórica a essa modalidade de ensino, é importante, ainda,
revisar o universo em que ocorriam tais ensinamentos: as Casas, habitadas por
parentes e agregados, que ampliavam a concepção de família em Oitocentos.
Nesse contexto da educação doméstica nas Casas, no Brasil do século XIX,
as mães aparecem como as primeiras mestras de seus filhos. Assim sendo,
inicialmente demonstrar-se-á como se dava a infância, particularmente, a infância
das crianças das elites, tendo em vista que eram elas os sujeitos da educação nas
Casas, e, posteriormente, será analisada a educação feminina e o papel das
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0015646-CA

mulheres como mães e mestras na sociedade Oitocentista.
Ao entender a concepção, os cuidados, os espaços e as possibilidades da
infância e da criança em Oitocentos, é possível rememorar as práticas cotidianas
da Casa, entre elas a educação.
Segundo Mauad (In PRIORE, 2000), o século XIX ratifica a descoberta
humanista da especificidade da infância e da adolescência e introduz os termos
criança, adolescente e menino, já constantes de dicionários da década de 1830.
Menina é usado como tratamento carinhoso e só mais tarde como designativo de
criança. A própria palavra “creança” derivava da idéia de cria da mulher e estava
associada ao ato de criação, generalizando-se apenas nas primeiras décadas do
século XIX. O termo adolescente já existia, mas não era comum o seu uso, sendo
preferidos os sinônimos mocidade, juventude, que se demarcava entre os 14 e os
25 anos. Mesmo a palavra infância, na literatura portuguesa do século XIX, é
preterida pelo uso comum do termo puerícia.
A utilização dos termos indica o reconhecimento da existência de tais fases,
porém não havia muita clareza na definição das posturas apresentadas, esperadas e
cobradas desses sujeitos. A definição da infância, na mentalidade Oitocentista,
caracterizava-se por aspectos físicos e intelectuais. Na definição de Mauad
(Idem), a infância era a primeira idade da vida, que vai do nascimento até os 3
anos, marcada pela ausência da fala ou pela fala imperfeita. Seguia-se a puerícia,
fase da vida que ia dos 3 ou 4 anos de idade até os 10 ou 12 anos. Estavam ambas
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as fases, infância e puerícia, relacionadas a aspectos físicos como a fala, dentição,
altura,

tamanho,

entre

outros.

Quanto

aos

aspectos

intelectuais,

seu

desenvolvimento iniciava-se na fase denominada “meninice”, cujo termo era,
também, usado para outras representações, por exemplo, de brincadeiras e
traquinagens, e já carregava outros significados simbólicos da sociedade
Oitocentista, ou seja, o que era permitido aos meninos, deixava de sê-lo para os
adultos e vice-e-versa.
Gilberto Freyre (1997) afirma que, no Brasil, o recém-nascido já vinha ao
mundo cercado de duas correntes místicas: “a portuguesa, de um lado; a africana
ou a ameríndia, do outro”2. A portuguesa, representada pelo pai e mãe brancos, e a
africana, pela ama-de-leite, cuja presença, na casa das famílias abastadas ou
mesmo nos extratos médios da população, era sempre solicitada por ocasião de
um nascimento para a amamentação da criança até a primeira idade. As amas-dePUC-Rio - Certificação Digital Nº 0015646-CA

leite são, talvez, uma das atividades mais recorrente, no Rio de Janeiro do século
XIX, como constatam os anúncios colocados em busca desses serviços ao longo
de todas as décadas analisadas.
Os cuidados das amas não se restringiam ao leite e as crianças passavam
também, a ser alvo de diversos rituais, para que recebessem proteção contra mauolhado, quebranto, sapinhos, soluços e uma infinidade de simpatias, que a mãe
branca portuguesa ouvia da ama, negra e escrava, ou alugada para esse fim.
As escravas que exerciam essa função nem sempre o faziam como uma
distinção3 e, por vezes, eram separadas de suas crianças para irem amamentar
outras, como é o que se supõe em muitos anúncios, nos quais se oferece uma amade-leite “sem criança”.

2

FREYRE, G. Casa-grande e senzala.32a ed. Rio de Janeiro: Record, 1997, p. 326.
Segundo Freyre (Ibidem), “quanto as mães-pretas, referem as tradições o lugar verdadeiramente
de honra que ficavam ocupando no seio das familias patriarcais. Alforriadas, arredondavam-se
quase sempre em pretalhonas enormes. Negras a quem se faziam todas as vontades: os meninos
tomavam-lhe a bênção; os escravos tratavam-nas de senhoras; os boleeiros andavam com elas de
carro. E dia de festa, quem as visse anchas e enganjentas entre os brancos de casa, havia de supôlas senhoras bem-nascidas; nunca ex-escravas vindas da senzala. É natural que essa promoção de
indivíduos da senzala à casa-grande, para o serviço doméstico mais fino, se fizesse atendendo a
qualidades físicas e morais; e não é à toa e desleixadamente. A negra ou mulata para dar de mamar
a nhonhô, para nina-lo, preparar-lhe a comida e o banho morno, cuidar-lhe da roupa, contar-lhe
histórias, às vezes para substituir-lhe a própria mãe – é natural que fosse escolhida dentre as
melhores escravas da senzala. Dentre as mais limpas, mais bonitas, mais fortes” (p. 352).

3
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No diário da Viscondessa de Arcozelo4, proprietária de muitos escravos, tal
prática é relatada no dia 21 de dezembro de 1887, quando a mesma recebe um
pedido de sua filha, que mora na Corte, para que mande uma ama: “Recebi carta
de Francisquinha pedindo uma ama, para a pequena que é muito gouloza”.
Já no dia seguinte escrevia a Viscondessa:
Cedo fui a Freguesia com Maria e Raul voltamos para almoçar. Fui ver uma ama,
para ir criar minha Netinha escolhi Agostinha e pareceme que ella ade servir (...)
Joaquim foi dormir na Freguesia para seguir amanhã com Agostinha para o Rio.5
(...) Hoje cedo saio o Joaquim com Agostinha, ella foi satisfeita Dei de gorgeta
12.000.6

Entretanto, parece que as impressões da Viscondessa não estavam corretas e,
visivelmente contrariada, a mesma escreve, em 28 de dezembro de 1887, após ter
sido informada da libertação de Agostinha, mediante o preço estabelecido, por um
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ex-escravo que reuniu a quantia exigida, fazendo com que ela tivesse que
regressar do Rio de Janeiro, onde há pouco exercia as funções de ama-de-leite:
O Pedro Celestino libertou duas escravas da Freguesia Ignez e Agostinha, por
1.326.000. Vou mandar vir a Agostinha que tinha ido para amamentar minha
Netinha e substituir por outra. O Pedro sempre mostra que é negro e que foi cativo.7

Assim como Agostinha, outras tantas mulheres escravas deixavam suas
crianças e iam servir como amas-de-leite a crianças brancas recém-nascidas.
Talvez, de forma inconsciente, sua vingança era incutir nas crianças inúmeros
medos e superstições, assim como nas mães, tornando-as dependentes de seus
cuidados e misticismos.
Apesar das críticas constantes a essa prática, as amas-de-leite parecem ter
sido fundamentais na primeira infância das crianças de Oitocentos. Tal fato pode
ser constatado, não só pela quantidade de anúncios, tanto de oferta como de
procura, bem como pela presença da ama-de-leite junto aos recém-nascidos,
explicitada em todos os periódicos dedicados às mães de família, na maioria das
vezes, em artigos que criticavam a recorrência com que as crianças eram

4

Diário da Viscondessa do Arcozelo relativo ao ano de 1887. Arquivo Histórico do Museu
Imperial, dias 22 e 28 de dezembro de 1887.
5
Ibidem, 22 de dezembro de 1887.
6
Ibidem, 23 de dezembro de 1887.
7
Ibidem, 28 de dezembro de 1887
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entregues para o aleitamento em escravas, como exemplifica o jornal O Beija-flor,
em matéria assinada por B. J. Borges:
As nossas amas, no comum, são pretas; no geral, pouco asseiadas, desregradas, e
por conseqüência o seu leite raras vezes é puro e sadio; dahi resulta que as crianças
se tornão mofinas e enfesadas, herdando algumas dellas gravíssimas moléstias, que
só se manifestão depois de muitos annos, males inveterados e incuráveis absorvidos
no leite venenoso com que na infancia se alimentarão. Se da convivência dos pretos
resulta um mal para as famílias quanto à educação, se nelles se acredita hoje um
mal espantoso para o paiz. (...).8

Além disso, com o passar do tempo, as amas tornavam-se um obstáculo à
educação das crianças nas Casas, muitas vezes opondo-se às mestras, dirigindo ou
participando da resistência a elas:
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As amas mais que ninguém são na educação privada um grande obstáculo ao
adiantamento da alumna, pela influencia que exerce no espírito d’esta, influencia
fundada em disvellos e provas d’affeição as mais das vezes verdadeira. Se
encontrar-mos uma mulher n’esta condição que mostre bom senso e bem entendido
zelo, contaremos cem que a deitarão a perder com sua fraqueza, ignorância e
deffeitos naturaes. A maior parte das amas, invejosas por verem de um momento
para outro passar sua autoridade de directoras a mãos superiores, aproveitam todas
as occasiões de fazerem surdas hostilidades á professora. Esta guerra além de
prejudicar a mestra no affecto da discípula, perturba a harmonia de uma casa, e faz
com que a criança perca o precioso tempo de seus primeiros annos. Não há que
hesitar, e em taes casos, cumpre aos paes cortar o mal pela raiz. Procurarão dar a
ama uma obrigação que a conserve affastada da menina, ou a despidirão para a
substituírem por outra mulher que não tendo os mesmos títulos á familiaridade da
criança, saiba conformar-se com as instrucções que lhe derem.9

No entanto, parece natural que as amas se afeiçoassem às crianças as quais
alimentavam, pois eram quase sempre separadas de seus próprios filhos ou tinham
que dividir o alimento destes, atendendo, primeiro, às crianças brancas.
Analisadas neste contexto, as amas-de-leite acabam por expor um pouco da
realidade das crianças escravas, que, muitas vezes, acabavam criadas por outros
escravos, vendidas ou dadas recém-nascidas, como também se verifica nos
anúncios da época.
Dessa forma, para se falar da infância de meninos e meninas no Brasil de
Oitocentos, é preciso dividi-la em duas: a das crianças dos senhores da Casa e a
das crianças dos escravos. Embora vivessem juntas e dividissem boa parte do
8
9

O Beija-Flor. Rio de Janeiro, 02/06/1849, ano I, n. 9, p. 2.
Cf. editorial do jornal A família. Jornal litterario. São Paulo, 16/02/1889, ano I, n. 12, p. 1.
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cotidiano até à puberdade, ambas tinham infâncias muito diferenciadas, em termos
de cuidados, perspectivas, ensinamentos, ações etc..
Tendo em vista que o objeto deste estudo, a educação na Casa, era facultada
somente aos seus senhores, trata-se nele, da infância e da educação dos filhos das
camadas mais favorecidas, enfocando as crianças escravas, apenas, à medida que
essas serviam como companheiras, cuidadeiras, confidentes e até brincadeiras de
outras crianças, como se constata no anúncio do Jornal do Comércio do dia 21 de
janeiro de 1839:
_ Quem precisar comprar, para criadas de alguma menina, duas pretinhas muito
bem educadas, huma de 11 annos e a outra de 12, muito bonitas e sadias, sabendo
huma já coser, dirija-se á rua dos Ourives, lojas do sobrado n. 181, que ahi se dirá
aonde se deve procurar. (p. 3).
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Assim, cercadas de “criados”, as crianças da elite já cresciam na condição de
senhores de escravos – muitas vezes também crianças –, condição essa que lhes
era dada muito cedo, como relata a preceptora Ina Von Binzer:
Um desses domingos, estava sentada num dos bancos deste jardim paradisíaco,
embaixo de uma imponente mangueira, e sonhava (...) quando de repente, olhando
para cima, vi uma horrenda criaturinha preta que me apavorou, devolvendo-me aos
trópicos. Imagine: aparentava mais ou menos doze anos, parecendo mais macaco do
que gente, abrindo um sorriso até as orelhas, (...) parece que me sobressaltei de
tanto susto, porque detrás de um arbusto surgiu imediatamente a pequena Leonila
que me disse, acalmando-me com ar meio protetor: N’ayez pas peur, Mademoiselle,
c’est Jacob; mas, vendo depois que meu rosto não exprimia ainda grande
entusiasmo pela honra de travar conhecimento com o santo pai da Igreja,
acrescentou meio indignada, meio elucidativa: Il est à moi; grand’maman m’en a
fait cadeau à mon jour de fête. Asseguro-lhe que era cômico; essa jovem senhora
de escravos, olhando orgulhosa para aquele presente vivo, (...). (1994, p. 24).

Enquanto as crianças escravas já nasciam predestinadas a pertencer a
alguém, que poderia vendê-las, alugá-las ou trocá-las, muitas vezes, sendo
separadas de suas mães, estas, por sua vez, eram emprestadas, vendidas ou
alugadas como amas-de-leite para as crianças dos senhores das Casas, que
nasciam sob os cuidados de escravos e cresciam convivendo com eles, sendo
tratadas por suas amas e demais criados como “nho-nhô e nha-nhá”.

223
“Tractemos agora do vestuário de nho-nhô”. Com essa frase, o jornal A mãi
de família10, em editorial assinado pelo médico e redator Dr. Carlos Costa,
intitulado Conselhos a’s mãis, em 1880, ensinava às mães como deveriam tratar,
cuidar e vestir suas crianças desde recém-nascidas. O artigo é iniciado mostrando
o que acontecia logo depois do nascimento da criança:
A parteira toma a creança, volta-a para a direita e para a esquerda, lava-a, empoalha
o corpo todo e veste-a, (...). Dá-lhe uma doze de óleo de amêndoas doces ou de
xarope de chicorea, adormece-a e passa-a para os braços da mãi com um sorriso de
satisfação. (p. 53).

A partir daí, cabia à mãe exercer o seu “officio” e, para isso, ela deveria
estar bem informada sobre os cuidados com a criança, pois o “bem estar e o bom
humor da creança dependem essencialmente da maneira porque a vestirem”.
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A parteira exercia uma função fundamental no nascimento das crianças, não
só pelo parto em si, mas também pelos aconselhamentos relativos a cuidados, nos
primeiros meses de vida, e o mesmo jornal A mãi de familia, que pretendia dar um
estatuto de cientificidade ao cotidiano de mães e crianças, reconhecia

a

importância e a sabedoria da parteira.
Segundo o artigo citado, a primeira coisa com que a mãe deveria se ocupar,
após a partida da parteira, era do umbigo da criança e, assim, recomendava:
A parteira dará naturalmente todas as instrucções necessárias a esse respeito,
quando o caso for anormal; mas nos casos ordinários recommendará simplesmente
que lhe ponham uma atadura de linho branco, que será renovada todos os dias. Si se
desprezar essa precaução um só dia, o resultado póde ser dos mais perniciosos. A
fricção do linho mal ajustado basta para produzir inflammação, e supprimir muito
cedo a atadura é também uma grave imprudência; cumpre conserval-a até que o
umbigo sare completamente. Si a creança grita muito e violentamente, póde haver
uma hemorrhagia; para evital-a ou para estancal-a é necessário applicar na feridinha
uma compressa de linho dobrada em quatro, e si o umbigo apresenta tendências de
sahir, ajuncta-se a essa compressa um pedacinho de papel de chumbo, egual ao que
os pacotes de chá costumam trazer. (p. 53).

A seguir tratava do banho e ensinava às mães como deveria ser dado:
Para lavar a creança, segure-a com a mão esquerda, com firmeza, mas
delicadamente, e com a mão direita esfregae-lhe devagar o corpo: nos primeiros
10

A mãi de família: jornal scientifico litterario e illustrado. Rio de Janeiro, março de 1880, n.
7,p. 53.
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mezes este processo é preferível á osponja e á flanella. Não é preciso muito sabão
para lavar nho-nhô. Um pedaço de sabão branco espumoso, sem cheiro bastará para
lavar-lhe a cabeça, o pescoço e as partes baixas do corpo. Quando não for possível
banhal-o em boas condições, é melhor não banhal-o. (...) Enxuto e secco o corpo,
passa a ser empoado, quer com pó de arroz de muito boa qualidade, quer
simplesmente com polvilho muito fino, o que ainda é melhor. (p. 53).

Quanto à vestimenta, o autor chamava a atenção das mães para que, ao
vestir o filho, lembrassem que três partes de seu corpo deveriam estar mais
particularmente resguardadas do frio: “o peito, o ventre e os pés”. À cabeça
recomendava que estivesse sempre o mais fresca possível, devendo-se, ao fim dos
três primeiros meses, deixá-la nua, pois era o “melhor meio de adquirir uma
bonita e abundante cabelleira”. Prescrevia-se, ainda, que as mães usassem poucos
alfinetes, ou, se possível, nenhum, bem como a camisinha de cambraia deveria
ficar perfeitamente estendida em volta do corpo da criança, “sem nenhuma ruga”
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para que não lhe marcasse a epiderme.
As crianças até os seis anos andavam vestidas da mesma maneira e “depois
dessa idade é que se dá a cada um o vestuario de seu sexo”. Além disso, era
também por essa idade que as crianças deixavam de dormir “no mesmo leito”11 e
que a educação começava a ter características diferentes para cada sexo.
Em outro artigo do mesmo jornal, intitulado Educação mental das crianças,
o autor anônimo tratava de quando a criança começa a falar, recomendando às
mães, observar o desenvolvimento da linguagem com muita atenção, pois essa
segue “sempre a mesma marcha, quer nos primeiros sons articulados, quer em
suas combinações posteriores”:
Assim é que a creança começa sempre por pronunciar sons que se podem figurar
por uma consoante e uma vogal; por exemplo: ma, pa, ba. (...) Em seguida passa
reunir syllabas iguaes, e assim formam-se as palavras mama, papa, o que não é nem
resultado da ternura filial, nem materna; no entanto foi o filho quem ensinou a mãi.
(...) N’este período, e mesmo em outros mais adiantado há sons que a criança de
modo algum póde pronunciar, como sejam as syllabas que começam por R, as
nasaes e as guturaes. Então, quando por insistência estranha a pobre creancinha
tenta fallar, estropia as palavras de modo que seria grotesca, se a graça infantil não
interviesse. Em geral as consoantes de taes syllabas são substituídas com certa
uniformidade, como o r pelo l. Quando uma palavra tem duas syllabas diferentes, a
tendência natural é substituir uma d’ellas tornando-as idênticas; é assim, que quase
sempre as creanças dizem féfé antes de dizerem café. Nas palavras de muitas
syllabas, geralmente há eliminação de uma ou mais. (...) Do que em resumo fica
dito, deve a mãi que dirige e vigia o filho tirar conclusões praticas que poderão ser
11

A mãi de família: jornal scientifico litterario e illustrado, 1881, n. 16, p. 123.
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de maxima utilidade na direcção mental. Assim é inconveniente, por embaraçar o
livre desenvolvimento, tentar-se ensinar ás pobres creanças nomes que não podem
de modo algum pronunciar. Não é raro verem-se mãis que deleitam-se com modo
extravagante por que a creança pronuncia certos termos e que insistem em fazel-os
pronunciar, imitando os sons errados: d’esse modo prolonga-se a ignorância da
maneira a mais desastrosa, porquanto seguem-se d’ahi algumas vezes vícios de
linguagem que difficilmente se abandonam. 12

Dessa forma, orientava-se às mães que tivessem todo esmero na escolha das
pessoas que habitualmente rodeiam a criança, pois a linguagem desta seria sempre
a repetição do que ouve. Em todos os aspectos, o autor ressalta que as crianças são
“o que d’ellas fazem as pessoas que a dirigem e as circundam; são como um
espelho: repetem fielmente os seos directores”. Ao finalizar o pensamento, o autor
conclui com a afirmação de que “as tendencias, caracteres e aptidões” que as
crianças herdam, “devem e podem ser corrigidas e modificadas”(Ibidem, p. 76).
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No mesmo artigo, o autor escrevia, também, sobre a importância do
conhecimento das brincadeiras e a observação de suas possibilidades, na educação
das crianças:
Todos os actos nas primeiras épocas da vida baseam-se em concepções do mais
elementar fetichismo. A creança interpreta tudo attribuindo a tudo o que a rodeia
sentimentos e pensamentos iguaes aos seos; é uma concepção cheia de encantos. A
creança que conversa com a boneca, que a banha, que a veste, que lhe deita mingáo
pela boca, que a faz dormir que a acaricia, acredita que a boneca sente por esses
actos o mesmo prazer que ella. É pois conveniente que se parta d’esse
conhecimento para educal-a convenientemente, tirando-se do estado mental tão
elementar, todo o proveito que elle póde fornecer. E esses proveitos são numerosos.
(Idem, ibidem, p. 76).

Com o surgimento efetivo de uma concepção de infância e de criança, ao
menos para as crianças das elites, aparecem ou passam a ser valorizados, para essa
fase do desenvolvimento infantil, os peculiares objetos que fazem parte dela: os
brinquedos, e, particularmente, as lojas de brinquedos,13 pois os artesanais
existiram desde sempre. Nas classes mais abastadas, os pais passam a adquirir
para as suas crianças velocípedes, triciclos, cavalinhos de madeira, bonecas de
porcelana, bonecas de pano, miniaturas de mercearias, casinhas, salinhas, quartos
com bonecas de biscuit ou de pasta de papel, loiceiro com serviço de madeira
12

A mãi de família: jornal scientifico litterario e illustrado, 1880, n. 10, p. 75-76.
Em 1845, a Corte já contava com 12 casas especializadas na confecção ou venda de brinquedos,
sendo a mais famosa, a chamada Ao Paraíso das Crianças, localizada na rua Ramalho Ortigão que
funcionou por mais de cem anos.

13
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pintada, trenzinhos e cavalinhos pintados, soldadinhos de chumbo ou de madeira
pintada, espadas e espingardas, na maioria das vezes, manufaturas de fabricação
alemã ou francesa14.
No jornal A mãi de família, no ano de 1880, o Dr. Carlos Costa, ao detalhar
os exercícios físicos essenciais à saúde das crianças, descreve alguns brinquedos,
como o velocípede, mostrando a sua utilização para a conservação da saúde, bem
como seus inconvenientes.
Segundo o autor, os velocípedes constituíam um meio de divertimento muito
generalizado à época e não havia criança, pertencente à família mais “medíocre”
em seus recursos, que não o possuísse. Era obtido por um “preço módico” e
tornavam-se muito úteis como meio de desembaraçar os movimentos das crianças
“e como que preparal-as para a equitação (sic)”. Ressaltava o autor que, para as
meninas, havia assentos apropriados e cômodos. Porém, também alertava que
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fossem utilizados os de três rodas, pois os com apenas duas rodas eram perigosos
e fáceis de virar “e só podem ser usados por adultos”15.
Para iniciar a educação formal das crianças, ainda no jornal A mãi de
família, no ano de 1883, em artigo intitulado A natureza da criança, escrito por
Alberto Durand, afirmava-se que tal êxito dependia do conhecimento que o
educador tinha da natureza humana, pois “para educar creanças é necessário saber
o que são as creanças (sic)”16.
Nesse sentido, o autor descreve o conceito de criança, em uma visão
pedagógica, que, segundo ele, o “conhecimento da sua natureza é que faz da
pedagogia uma sciencia”17. Para o autor, a criança nasce incapaz de coisa alguma
e, mais tarde, deve bastar-se a si mesma e aos seus semelhantes. Prepará-la nessa
trajetória era a missão do educador e, para isso, colocavam-se algumas questões,
avaliadas pelo autor como essenciais, pois “nunca estas perguntas preocuparam
tanto os espíritos como actualmente”: “O que é a creança? Qual é a sua natureza?
Com que qualidades, boas ou más, nasce a creança? Como convirá dirigil-a?”
Para responder a tais questões, Alberto Durand traça um breve histórico da
concepção de criança para os gregos, os romanos e as populações do medievo. O
14

Conforme acervo do Museu do Brinquedo de Sintra, situado a rua Visconde de Monserrate,
2710, Sintra – Portugal.
15
A mãi de família: jornal scientifico litterario e illustrado, Rio de Janeiro, 1880, n. 11, p. 82.
16
A mãi de família: jornal scientifico litterario e illustrado. Rio de Janeiro, 1883, n. 1, p. 3.
17
Idem, ibidem, p. 3.
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autor apresenta, ainda, a maneira como os jesuítas concebiam a criança, cuja
influência foi marcante no país:
a creança é um instrumento, não uma pessoa; pouco se preocupam com saber si ella
é naturalmente boa ou má. A sua disciplina é friamente severa, sem ser rigorosa; a
educação, para elles, é um meio, não um fim; deprimem, enervam e apoderam-se
dos caracteres para o proveito da fé religiosa e para o seu próprio proveito. (Idem,
n. 1, p. 3).

Chegando ao décimo quinto século, quando a luz “começa a apparecer”,
através de filósofos como Rabelais e Montaigne, o autor tenta explicar “como a
criança demonstra ser”.
Fazendo um percurso pelos filósofos da modernidade como Descartes,
Bacon, Rollin, Rousseau, Kant, Rabelais, Montaigne e os jansenistas, o autor tece
suas considerações acerca da criança, a partir das idéias de Descartes, no Discurso
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do methodo, que afirma a igualdade dos espíritos, a sua aptidão uniforme para
tudo conhecer, para tudo aprender, sendo os resultados obtidos sobre o método
empregado, os que produziriam, mais tarde, a desigualdade e que esta proveria da
educação e não das disposições inatas da inteligência. Afirmando que Descartes
quer que cada um seja livre nos seus estudos, que cada um pense por si mesmo e
que o êxito depende do esforço pessoal, sendo, dessa forma, necessário “provocar
a iniciativa das crianças”, o autor chega aos outros filósofos, tecendo comentários
sobre a concepção de criança presente no discurso de cada um, para, em seguida,
concluir que “todos exageram”, mas de seus ensinamentos, porém, “uma viva luz
se desprende”.
Apesar de as opiniões pedagógicas e os métodos dos filósofos diferirem
substancialmente, o autor analisa que os mesmos estão de acordo em mais de um
ponto:
A sua obra commum está em terem demonstrado a necessidade de uma educação
que, attendendo ás aptidões, ás necessidades, á natureza da criança, desenvolva
simultaneamente as suas faculdades physicas, intellectuaes e moraes. Para bem
dizer, as suas doutrinas se corrigem umas às outras e mutuamente se completam.
(Ibidem, n. 2, p. 12)

Assim, da análise do pensamento dos filósofos, o autor traça um conceito de
criança, que parece dominante, a partir desse período, nas teorias relativas à
criança e a sua educação:
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Não se pode desconhecer que a criança é apenas um esboço, não um ente moral.
Contém em si germens que se desenvolverão mais ou menos e acabarão talvez por
desabrochar mais tarde. As circunstancias da vida, o meio em que a criança é
educada, a educação, em uma palavra, a fará boa ou má. Basta para nos
convencermos disto estudar uma a uma as inclinações da infância. Podem todas ser,
conforme a direcções a que forem sujeitas, conforme a influencia do momento, a
origem de uma virtude ou de um vicio. Accusam a creança de ser indócil,
desobediente. Mas querem então fazer della um escravo? E não é uma qualidade ser
cioso da sua liberdade? Accusam-a de ser variável, curiosa, indiscreta. Pois não se
lhe recomenda que observe o que tem debaixo dos olhos, que attente para o que vê?
Prefeririam que, sem exame de nenhuma espécie, acceitasse idéas preconcebidas, e
enchesse o espírito de preoccupações tolas ou funestas? Accusam-a de amar o
louvor, ser vaidosa. Mas o que é a emulação? O que é a ambição, o amor-proprio, o
orgulho e a dignidade no homem feito? (Ibidem, p. 12).

Após a discussão dos aspectos referidos, o autor conclui que a criança não
merece “nem os excessivos louvores com que a teem colmado certos pedagogos
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nem o excessivo rigor com que outros a têm julgado”. Segundo o articulista, “a
criança não ama pelo mal; não procura tão pouco o bem, por uma razão muito
simples, é que ainda o não pôde conhecer”. Para entender a natureza da criança
com justiça, era necessário considerar que suas inclinações são meios,
“instrumentos naturaes”, que não podem ser condenados, nem louvados, senão
depois do uso que deles houverem feito para o bem ou para o mal:
A criança é um ser em preparação. É, para nos servimos das palavras de Compayré,
um esboço do qual se não póde dizer ainda si virá a ser uma tela deplorável ou um
quadro magnífico. Nós não recebemos a alma já feita das mãos da natureza. Não
pensemos, pois, em exigir della, logo nos primeiros dias de vida, qualidades que
estão reservadas á idade madura. Quando ouvimos alguém queixar-se do estado de
imperfeição das crianças, lembra-nos um esculptor que maldissesse não achando no
blóco de mármore bruto a fórma viva que elle é precisamente encarregado de lhe
dar. (Idem, p. 12).

Desse modo, delineava-se um conceito de criança, que se afastava do
“pequeno adulto”, responsabilizado por suas atitudes e ações, construindo-se, nos
educadores do Brasil de Oitocentos, uma concepção de criança voltada para a
consideração de suas capacidades e possibilidades, que atribuía aos mestres e,
posteriormente, à escola, um papel relevante de influência e responsabilidade
sobre sua formação. Nesse contexto, a educação passa a ser considerada como um
aspecto fundamental, cuja influência possibilitava alterar as tendências
hereditárias.
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A partir da concepção de criança discutida e construída ao longo do século
XIX, desdobravam-se outras caracterizações que se relacionavam à questão de
gênero, contendo diferenças bastante marcadas para a educação de meninos e
meninas, entendida como uma preparação para os papéis a serem exercidos na
vida adulta.
Nesse sentido, para a educação realizada na Casa, o jornal A mãi de família
publicava, em 1881, um quadro synoptico, no qual procurava demonstrar como
deveria ser a educação de meninos e meninas de 1 até 21 anos de idade.
Dirigindo-se às mães de família, o autor do quadro sinótico informava saber que
nenhuma mãe poderia levar a educação de seus filhos até a idade proposta, mas
julgava útil, assim mesmo, que as mães tomassem conhecimento dele, para que
procedessem à educação de seus filhos, “segundo o plano seguido pelas mais altas
famílias da Europa” e que abrangia o homem como um todo, “physico, moral e
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intellectual”. A seguir, o autor ressaltava que “este plano dispensa completamente
os collegios e deve ser executado debaixo das vistas e direcção dos pais”. Dessa
forma, tratava-se de um plano para a educação doméstica, a ser realizada nas
Casas e sob sua exclusiva responsabilidade, demonstrando como se configuravam
ensinamentos, formação, exercícios e a distribuição do tempo no cotidiano
doméstico, com especificidades para meninos e meninas.
Apesar de visivelmente adaptado a partir do original europeu, o quadro
sinótico sinaliza aspectos fundamentais para o entendimento da educação
doméstica de meninos e meninas, não apenas na forma como ocorria, mas também
apontando aquilo que era considerado o ideal das famílias para a educação de seus
filhos.
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QUADRO SYNOPTICO
DE
EDUCAÇÃO E INSTRUCÇÃO COMPLETAS ACOMPANHANDO O HOMEM DESDE A
INFANCIA ATÉ O EXERCICIO DE UMA PROFISSÃO DEFINITIVA18

Annos
de

Emprego do
Objectos e matérias da educação e instrucção
Physica

1°

A criança passa o
seu primeiro anno ao
seio de sua mãi;
raríssimo e
excepcional deve ser
o emprego de ama
de leite.

2°

ANDAR: primeiros
ensaios de
locomoção livre.
Banhos frios, roupa
folgada.

3°

4°
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idade

18

tempo para cada

Intellectual

dia

Educação
progressiva dos
sentidos,
principalmente da
vista, tacto e
ouvido.

15 horas de
somno no berço.
6 horas de
alleitamento.
3 horas no ar
livre, sobre uma
esteira, tapete,
etc.

Primeiro
desenvolvimento
moral. Fallar com
doçura, não
espantar, não
deixar contrahir o
habito dos gritos,
choros, etc.

Desenvolver os
sentidos, os
órgãos, as
faculdades.
Ensinar á criança
bom numero de
palavras
correctas,
mostrar-lhe
muitos objectos
pronunciando
bem o nome.

14 horas de
somno.
3 horas para
refeições em
horas variadas e
regulares.
7 horas no ar
livre.

Continuar os banhos
frios; andar.
Alimentação simples
e a horas marcadas.
Não dar vinho, nem
chá ou café, (até a
idade de 12 annos).

Acostumar a
criança a não ter
tudo o que deseja.
Obediência,
polidez.

Fallar com a
criança em duas
línguas: a materna
e a franceza.
Augmentar o
numero de
objectos,
conhecidos, o que
augmenta o
numero das idéas
e das palavras.
Cuidar da boa
pronuncia.

13 horas de
somno.
3 horas para
refeições.
8 horas a
brincar, parte
em casa, parte
no ar livre.

Andar bastante,
correr, pular, servirse bem de ambas as
mãos, isto é de cada
uma conforme o seu

Obrigar, com
firmeza e doçura a
um tempo, á
completa
obediência;

Ensinar a ler
brincando.
Aperfeiçoar o
fallar nas duas
línguas: materna e

12 horas de
somno.
3 horas para
refeições.
9 horas para

Moral

Reproduzido integralmente do original constante do jornal A mãi de família: jornal scientifico
litterario e illustrado, 1882, ano IV, n. 20, 22, 23, p. 123-183.
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destino natural.

inculcar
sentimentos de
justiça e razão;
igualdade de
humor, bondade e
benevolência;
polidez.

franceza.

correr, divertirse, ler, etc.

5°

Exercícios divertidos
e úteis; primeiros
ensaios de
gymnastica, jogos
instructivos, pular,
correr, andar.

Os bons hábitos
provem dos bons
exemplos.
Narrações
attrahentes, d’onde
se deve banir o
sobrenatural.

Ler, escrever e
contar brincando,
mas já com
regularidade;
racicinios fáceis.
Pelo fim do anno,
calculo escripto.

12 horas de
somno.
3 horas para as
refeições.
9 horas para os
vários
exercícios
physicos e
intellectuaes.

6°

Percorrer lugares
íngremes, galgar
morros, pular,
correr; gymnastica
elementar.

Mostrar as
vantagens do
espírito de ordem;
obrigar a criança a
recolher nos
lugares
determinados os
brinquedos, livros,
etc.

Continuar a ler,
escrever, contar, ler com a maior
facilidade, alto ou
baixo, e sem
movimento dos
lábios, nomes
geographicos e
outros. Ler a letra
estranha.
Principiar o
desenho.

12 horas de
somno.
2 horas para as
refeições.
10 horas para os
exercícios
physicos e
trabalhos
intellectuaes.

7°

Banhos frios,
corridas, jogos de
força, agilidade e
destreza.

Respeito á verdade;
rigorosa
observação da
palavra dada;
exemplos
accompanhados de
anecdotas, pelas
quaes se pode
principiar as lições
de Historia.
Civilidade.

Noções de
astronomia,
cosmo graphia e
geographia.
Exercícios
próprios para
despertar e
regular a
memória, nas
duas línguas;
obrigar o menino
ou a menina a
externar seu
pensamento,
narrar com ordem
e expressões
próprias.

11 horas de
somno.
2 horas para as
refeições.
7 horas para o
banho, corridas,
exercícios
physicos.
2 horas sendo
uma de manhã,
1 de tarde, para
escripta e
calculo, ou
leitura e
desenho.
2 horas 1 de
manhã e 1 de
tarde para
geographia,
cosmographia, e
para exercícios
de memória.

8°

Continuação dos

Simplicidade,

Primeiros

11 horas de
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somno.
2 horas para as
refeições.
5 horas de
exercícios
physicos.
2 horas de
passeios
instructivos, isto
é, conversando
de astronomia e
historia natural.
1 hora de
geographia.
1 hora de
calculo e
escripta, leitura
ou desenho.
2 horas para
inglez e latim.

jogos, exercícios
gymnasticos,
banhos, etc.

sobriedade,
discrição,
franqueza,
urbanidade.

elementos de
historia natural.
Principiar a fallar
inglez.
Continuação dos
estudos
precedentes,
accrescentando o
latim.

9°

Princípios de
natação, continuação
dos outros
exercícios, cultura de
um jardim.

Emulação,
sentimento da
honra;
benevolência e
savoir-vivre.

Mais ou menos
Elementos de
lógica, noções de como durante o
physica, botânica; oitavo anno.
continuação da
geographia, do
inglez e da língua
latina.

10°

Aos exercícios
anteriores,
accrescentar o
manejo de armas de
fogo. Para as
meninas, a musica
de piano e os
trabalhos de agulha.

Humanidade;
coragem educação
moral em actos,
mais do que em
palavras. Visitar os
pobres, os doentes,
os hospitaes, etc.

Elementos de
língua grega,
noções de
chimica,
continuar a
botânica e os
outros estudos.
Cuidar da
orthographia nas
varias línguas. É
ponto
importantíssimo.
A bôa
orthographia
prova a bôa
educação

11 horas de
somno deitandose as nove
horas. 2 horas
para as
refeições.
5 horas para
exercícios
physicos.
1 hora para
limpeza e
natação.
2 horas para
geographia e
desenho, calculo
e leituras.
3 horas para
astronomia,
physica, chimica
e outros estudos.

11°

Os mesmos
exercícios, aos quaes
para meninas
accrescenta-se a
dansa, a musica e os

Limitar suas
necessidades,
conhecer o ridículo
da vaidade nos
trajes. Polidez de

Aperfeiçoar-se
em latim e em
grego, fallar tanto
quanto for
possível em

11 horas de
somno e
refeição.
5 horas de
exercícios
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trabalhos de
bordado. Cosinha e
arranjos da casa.

coração e de
maneiras.

inglez. Estudar
em francez, todas
ou quase todas as
matérias do
estudo. Geometria
e geodesia.
Primeiras noções
de artes e officios.

gymnasticos,
com dansa.
1 hora para
toilette, limpeza
e banho.
3 horas de
passeio e
conversa
instructiva.
4 horas para os
outros estudos.

12°

Mesmos exercícios.
As meninas
aperfeiçoam-se no
piano. Os meninos
aprendem um
officio: torneiro,
marcineiro,
relojoeiro, etc.

Conhecimento da
religião; provas do
sentimento
universal das duas
grandes verdades:
existência de Deos,
immortalidade da
alma. Pensamento
da morte.

Mathematicas;
principia-se a
álgebra. Redacção
de narrações,
accostumar-se a
fazer extractos, a
tomar notas.
Classificação das
sciencias e das
artes.
Mnemônica.

10 horas de
somno e
refeições.
4 horas de
exercícios e
trabalhos
manuaes.
1 hora para
toilette, limpeza
e banho.
2 horas latim e
grego.
7 horas aos
outros estudos.

13°

Alem dos exercícios
e trabalhos manuaes
do 12° anno,
agricultura e
jardinagem em certa
escala para os
meninos; cultura das
flores, para as
meninas; limpeza da
casa, preparo dos
alimentos.

Religião, moral,
tolerância,
caridade, cortesia,
conversas com os
visitantes.

Estudo das
litteraturas
comparadas; ler
os bons autores na
língua materna e
depois em
francez, inglez,
traduzir latim e
grego. Formar o
gosto. Os vários
ramos das
mathematicas.

11 horas de
somno e
refeição.
2 horas de
trabalho manual.
3 horas de
exercícios do
corpo e toilette.
1 hora de
conversa.
2 horas de
historia natural,
astronomia.
2 horas de
mathematicas.
3 horas de
estudos das
litteraturas.

14°

Aos exercícios dos
annos precedentes,
accrescentar a
equitação, e para as
meninas, o governo
da casa.

Vida moral em
acção. Respeito á
velhice e á
infortuna. Ordem
nas acções e nas
despezas.
Economia.

Visita ás
officinas;
conhecimentos
geraes de
hydraulica,
mecânica, etc.
Continuação das
mathematicas e da
litteratura. Língua

8 horas de
somno, podendo
deitar-se ás 10
horas.
2 horas para
refeições.
3 horas para
exercícios do
corpo.
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Praticam-se todos os Aperfeiçoa-se a
ensinos da educação educação moral,
physica.
pondo em pratica
seus ensinos.
Polidez para com
todos.

16°

Todos os exercícios
precedentes, e, para
os moços
accrescentar a
esgrima. As moças
devem aprender a
talhar e preparar a
roupa de seu uso
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15°

Relações Moraes
do homem com a
sociedade. Deveres
e responsabilidade.
Sentimentos da
perfectibilidade.

italiana para
ambos os sexos.
Composições de
estylo nas varias
línguas estudadas.
Vigiar sempre na
perfeição
orthographica, é
detalhe
indispensável.

3 horas de
passeios
instructivos,
visitas ás
officinas,
hospitaes, casas
dos pobres,
museos, etc.
1 hora para
rever os estudos
de geometria,
astronomia.
2 horas de
desenho e
mathematicas.
2 horas de
litteratura.
1 hora de
italiano e
musica.

Continuação dos
passeios
instructivos, de
italiano, da
musica. Estuda-se
historia antiga e
mythologia.
Conhecimentos
summarios das
varias religiões.

9 horas de
somno e
refeições.
3 horas de
exercícios.
2 horas de
conversa com as
visitas ou na
família.
2 horas de
litteratura e
redação para
formar o estylo.
3 horas de
historia antiga.
1 hora de
italiano e
musica.
2 horas de
passeios
instructivos.
2 horas para
desenho,
geographia, etc.

Mais ou menos
Alem dos
como durante o
passeios
15° anno.
instructivos,
estudar a historia
da Idade media;
fazer
composições em
prosa e em verso,
nas varias línguas
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aprendidas. Rever
toda a geographia.
17°

Caçada e pesca.
Passeios a cavallo.
As moças dirigem
successivamente as
varias ocupações e
arranjos da casa,
iniciando-se com a
economia domestica.

Conhecimento do
mundo, prudência,
espírito de conduta.
Desejo de merecer
a approvação, a
consideração, a
estima.

Historia moderna,
economia política,
influencia do
commercio, das
sciencias, artes,
civilisação,
legislação e
religião sobre
cada povo em
particular e sobre
a humanidade em
geral.

Com poucas
modificações, o
emprego do
tempo é
distribuído
como no anno
anterior.

18°

Serviço militar ou
marítimo durante
este anno.
Aperfeiçoar-se nos
exercícios physicos,
estudar bem as
manobras no mar ou
os exercícios
militares.

Obediência,
disciplina; sciencia
do mando.
Preservativos
contra os maos
costumes.

Aperfeiçoamento
nas mathematicas;
estudar a theoria e
a pratica do
attaque e da
defeza das praças;
tomar noções
exactas dos vários
ramos da arte da
guerra, ler as
memórias
militares mais
afamadas.

O emprego do
tempo é
subordinado aos
deveres, mas o
que resta deve
ser utilisado
conforme os
princípios dos
annos
precedentes.19

Sugerindo regras que, provavelmente, não eram seguidas integralmente,
como o próprio autor sinaliza: “melhor é para as nossas leitoras ter que supprimir
alguma cousa, do que se ver na contingência de accrescentar”, o quadro sinótico
apresenta aquilo que seria considerado o ideal de educação para meninos e
meninas das elites, sendo realizada na Casa, sob a responsabilidade da família,
que poderia dispor de mestres, quando assim julgasse necessário para os
conhecimentos específicos. Além disso, demonstrava-se a importância atribuída
aos exercícios físicos e à preparação diferenciada de meninos e meninas para os
lugares aos quais estavam socialmente destinados.
O quadro sinótico, apresentado como um plano de educação ideal às famílias
para aplicarem na formação dos filhos, abrangendo aspectos físicos, morais e
intelectuais, exemplifica, ainda, a pouca credibilidade e a resistência que havia nas

19

O quadro sinótico segue apresentando as atividades físicas, morais e intelectuais, bem como o
emprego do tempo até os 25 anos. Optei por transcrevê-lo até os 18 anos tendo em vista que é até
quando está explicitada a educação na Casa.
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elites ao ensino nos colégios, demonstradas no artigo publicado na Revista
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Acadêmica20, em 1873, intitulado Ensaios racionalistas I - A educação religiosa:
Finalmente chega á idade de ir para um collegio. Um collegio! Sabeis que devia ser
um estabelecimento desta espécie, e o que elle é na realidade? Um collegio devia
ser o lugar destinado a fazer desenvolver os sentimentos que a nossa mãi depositou,
carinhosa, no nosso coração, a missão do collegio devia ser harmonisar o
desenvolvimento intellectual com esses sentimentos nascidos no seio da família,
missão sublime e santa que devia ser confiada a homens dignos pelo seu saber e
virtudes, principalmente, de se encarregar dessa difícil tarefa. Entretanto, na
realidade, o collegio póde ser comparado os peor dos lupanares, onde se perde a
innocencia e a candura da infância, onde se carrega a memória do menino de
conhecimentos estéreis e se atija o coração de sentimentos nobres. (...) E nem podia
o collegio deixar de ser assim. Para educar é preciso ter o desvelo de pai, a
abnegação de mãi, e aquelles a quem se entregam as pobres crianças, são
mercenários que fazem da educação um ramo de negocio como outro qualquer. É
difficil comprehender de como um pai entrega seu filho ao primeiro aventureiro
que se lembra de collocar sobre sua porta o letreiro – collegio. – A instrucção
publica é fácil em conceder patentes desse negocio. O collegio estabelecido como
deve ser; é utopia; estabelecido como está: é uma calamidade. Os pais são os que
unicamente podem e devem educar seus filhos. A família é o verdadeiro
santuario da educação: os pais são os sacerdotes. Não há pretexto, não há
occupação que os dispense dessa missão. Antes supportar o trabalho fatigante de
uma educação, do que ter que chorar mais tarde sobre as conseqüências da
educação collegial. (p. 25-26 – grifo meu).

Apesar das restrições aos colégios, o currículo desses estabelecimentos não
diferia significativamente do prescrito para a educação nas Casas, como pode ser
observado no anúncio colocado pelo Collegio Santa Isabel para meninas, em
1889, cujo curso primário era composto pelas seguintes “disciplinas”:
1° Instrucção moral e religiosa.
2° Leitura e escripta – calligraphia.
3° Arithmetica até fracções decimais.
4° Elementos de historia pátria.
5° Noções de geometria plana.
6° Grammatica portugueza.
7° Noções de geographia.
8° Systema métrico legal.
9° Historia sagrada.
10° Princípios de moral e civilidade.
11° Musica vocal.
12° Economia domestica.
13° Corte e feitio da roupa branca.
14° Bordado branco.
15° Crochet e ponto de marca.21
20

Revista Acadêmica: jornal político, litterario e scientifico. Rio de Janeiro. Typographia
Commercial, 1873, n. 2, p. 23-28.
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Da mesma forma, também continha disciplinas semelhantes à educação das
Casas, o currículo das escolas públicas do Município Neutro, conforme o
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publicado no jornal A instrucção publica, em 1887:
O ensino primário dado nas escolas publicas no município neutro comprehenderá:
Instrucção moral e religiosa;
Leitura e escripta;
Lições de cousas;
Língua portugueza e elementos de litteratura nacional;
Leitura explicada dos Evangelhos e noticia da Historia Sagrada;
Elementos de geographia e historia especialmente do Brazil, e explicação succinta
da organização política do Império;
Arithmetica e geometria elementar;
Princípios elementares das sciencias physicas e naturaes em suas applicações aos
usos da vida, á agricultura, á hygiene e ás artes industriaes;
Systema legal de pesos e medidas;
Noções de economia social (para os meninos) e de economia domestica (para as
meninas);
Desenho linear;
Noções de musica e exercícios de canto;
Gymnastica.
Nas escolas do sexo feminino: Bordados e trabalhos de agulhas.22

Na análise do que era ensinado às crianças nos diferentes espaços de
educação, constata-se que tanto os colégios particulares, como a escola pública
estatal, demonstravam ter concepções que se aproximavam as da Casa acerca do
que era apropriado a meninos e meninas. Tais concepções refletiam o pensamento
Oitocentista, a partir do qual se denotava o entendimento da infância como uma
fase de preparação para a vida adulta e, portanto, previsível com relação ao que se
esperava da educação de meninos e meninas, como evidencia o artigo a seguir:
O irmão vae aprender latim, os estudos sérios vão começar para elle, a
regularidade a mais rigorosa vae presidir os seus trabalhos, emquanto a irmãsinha
continúa a viver e a estudar sob a vigilancia materna. É preciso que ella cresça e se
fortifique. Já sabe ler alguma cousa, vae para o collegio, começa a aprender musica,
crochet e francez é então que principia também a pôr as mãos nos utensílios
domésticos mas sem quebral-os; vae aprendendo a pôr os pratos com symetria, a
estender a toalha, a arrumar o toucador, a entrelaçar as fructas na fruteira com as
flôres que colheu pela manhã no jardim. Por sua vez aprende então que uma menina
não traja sedas como uma grande senhora, não usa chapéo de plumas, não traz
21

Cf. anúncio publicado no jornal O quinze de novembro. Rio de Janeiro, 15/12/1889, ano III, n.
12, p. 4.
22
Cf. projeto de Lei, constante do jornal A instrucção Pública. Folha Hebdomadária. Rio de
Janeiro, 1887, ano I, p. 35.
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diamantes, não falla na sala quando há visitas; que se deita ás oito horas da noite e
levanta-se ás seis da manhã; que ainda não vai ao theatro, nem ao baile, nem ao
concerto; que aprende também a comprimentar os visinhos, a apertar a mão dos
amigos do pae, a conversar com a boneca e com as amiguinhas, a ter muito juízo e
a não chorar quando a mãe sahe sem leval-a. Durante esse tempo o irmãosinho
chegou aos dez annos e entrou de pensionista em um grande collegio.23

Além das notórias divisões entre os sexos na educação das crianças, havia
ainda a prescrição de quem deveria ensinar a meninos e meninas. Dessa forma,
para os meninos os ensinamentos deveriam ser ministrados por homens e para as
meninas por mulheres.
Tal imposição não era uma prática observada constantemente na educação
doméstica, pois uma mesma professora particular ou preceptora, bem como um
professor particular ou preceptor ensinavam a todas as crianças da Casa
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indistintamente, como constatado em inúmeros exemplos já apresentados. No
entanto, essa regra era bastante observada nos colégios, nos quais para os meninos
eram designados professores, enquanto para as meninas eram designadas
professoras.
Tomando-se como referência a educação nas Casas e considerando-se as
dificuldades enfrentadas para criar escolas destinadas a um e a outro sexo, a partir
da segunda metade do século XIX, principia a discussão acerca da imposição da
distinção dos ensinamentos dados por homens e mulheres a meninos e meninas.
Ampliando tal questão, cogitava-se, também, a possibilidade de que meninos
e meninas viessem a receber educação conjuntamente, fora da Casa, pois nela,
muitas vezes, isso ocorria.
A idéia da co-educação dos sexos caracterizava o conceito de “escolas
mixtas”, que, após a experiência em outros países, começava a surgir por aqui e a
ganhar adeptos.
Desde 1873, a discussão das escolas mistas já fazia parte do cenário
educacional, sendo este um dos temas das conferências pedagógicas realizadas em
janeiro desse mesmo ano. O discurso pronunciado pelo Inspector Geral da
instrucção pública24, proferido durante a conferência pedagógica realizada nesse
período, tratava da seguinte questão: “Convém ou não, entre nós, a instituição das
escolas mixtas?”
23
24

A mãi de família: jornal scientifico litterario e illustrado, 1881, ano III, n. 16, p. 123.
Publicado na A instrucção publica, 19/01/1873, ano II, n. 3, p. 21-23.
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Iniciando seu discurso, o palestrante exemplificava que a instituição das
escolas mistas, isto é, da co-educação dos sexos, já se achava estabelecida nos
Estados Unidos e lá parecia ter sido aprovada pela população, que reconhecia nela
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as seguintes vantagens:
1° Comodidade para as famílias que mandam seus filhos para o mesmo
estabelecimento, e não para dous de differente sexo, ás vezes em grande distancia
um do outro.
2° Continuação da vida da família por irmãos e irmãs na mesma escola, cada qual
feliz pela presença do outro e servindo-se mutuamente.
3° Maior emulação nos estudos, não querendo um dos sexos fazer triste figura
diante do outro.
4° Acquisição de hábitos da sociedade, muito cedo, pela juventude, tomando desde
logo o mancebo maneiras de cavalheiro e perdendo as moças o acanhamento e não
poucas vezes uma fingida compostura a que as obrigam retrógrados costumes e
uma desconfiança exagerada e vexatória.
5° A circumstancia de viverem juntos como irmãos, concorre para que os jovens de
um e de outro sexo escapem a melancolias sem fundamento, a paixões veementes e
fataes. Observou-se nos Estados Unidos que, nos logares em que a mocidade de
ambos os sexos é educada em commum, raríssimo se tornam os factos que se
pretende prevenir com a separação e a vigilância, ao passo que se reproduzem com
freqüência onde ainda não está admitida a co-educação; e a razão é obvia: – só se
appetece ou cobiça aquillo que se prohibe; é a história antiga e sempre nova do –
pomo vedado.
6° As moças habituam-se cedo com o mundo, no sentido que se empresta
communmente ao vocábulo, tornam-se mais experientes para evitar os perigos a
que estão sujeitas e adquirem a consciência de que em si mesmo acharão recursos
para viver sem precisarem ser, como muitas vezes acontece, o ludibrio ou o
escarneo do homem.

Constituindo o seu estatuto e procurando definir-se como uma instituição
fundamental para a população, a escola pública e os colégios particulares
buscavam procedimentos que os tornassem plenamente aceitos e acreditados.
Dessa forma, é da educação na Casa que os defensores da escola mista vão trazer
argumentos na defesa da co-educação dos sexos, sendo usados para seduzir os
pais.
No entanto, no próprio discurso de defesa da educação conjunta, o inspetor
geral de instrução pública reconhecia a impossibilidade de, naquele momento,
implantar tal prática de educação mista no Brasil:
Posto que muito favorável á idea como se acaba de ver que sou, obrigado a dizer a
verdade, sinto ter de declarar que, presentemente, ella é inadmissível entre nós,
passando as alumnas de certa idade. Prescindindo já da opposição que fará o nosso
povo a uma innovação tão adversa aos seus costumes, inovação que se lhe affigura
como uma grande immoralidade; ainda outras razões vêm confirmar o que acabo de

240
dizer, e entre elles não é das menores a corrupção de grande numero de meninas, ás
vezes em idade muito tenra ainda, devida aos maus exemplos que recebem dos Paes
ou parentes e da gente com que convivem.25

O ceticismo do inspetor geral quanto à escola mista no Brasil devia-se, entre
outros, ao fato, também, de algumas crianças, que freqüentavam as escolas
públicas existentes, serem muito mal vistas e consideradas corruptoras dos
demais, como o próprio palestrante afirma: “grande parte dos meninos que
freqüentam as escolas publicas já para alli vae com o germem do vicio e não
poucos o comunicam ás outras creanças de costumes ainda puros” (Ibidem, p. 22).
Dessa forma, mesmo a escola exclusivamente de meninos ou meninas já sofria
oposição da população. Tentar torná-la mista, era algo impensável naquele
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contexto:
Ora, reunir em commum aprendizado meninos taes, ainda que as professoras sejam
umas Argos na vigilância, é contribuir para grandes males. Se com o mau exemplo
elles corompem as crianças do próprio sexo, que esperar do seu conctato diário com
meninas? (Ibidem, p. 23).

Além dos inconvenientes já citados, o inspetor geral lembrava que as escolas
públicas eram abertas a toda a população, portanto, torná-las mistas, significava
deixar as meninas expostas à convivência com as camadas mais populares, o que
era inconcebível, para o lugar que a mulher ocupava na sociedade Oitocentista,
como aponta o próprio palestrante:
Nossa escola pública, como se sabe, está aberta para todos, graças ás instituições
sabias e livres que nos regem, e tanto tem alli entrada o menino das famílias livres
como o das libertas e até das captivas; ora, seja qual for o estado ou a classe do
homem livre, este não vê jamais com bons olhos seu filho em commum com o
escravo de hontem, e, se assim é para o filho, que diremos da filha? De sobejo
sabemos que o menino, o filho do próprio escravo, de bons costumes, é mais digno
e estimável do que outra creança de melhor ou mais elevada condição, mas viciosa
e perversa; assim pensamos nós outros, assim pensam os philosophos, os
philantropos, mas o povo não é philantropo nem philosopho, – eis ahi tudo.
(Ibidem, p. 23).

Desse modo, o discurso do inspetor geral da instrução pública do Rio de
Janeiro demonstrava como a possibilidade de implantação de escolas mistas
causava espanto à população em geral, uma vez que a própria escola pública,
25

A instrucção publica, 19/01/1873, ano II, n. 3, p. 22.
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exclusiva para um sexo ou outro, já encontrava resistência, principalmente nas
classes mais privilegiadas, e estas permaneciam entendendo que a Casa ainda era
o melhor e mais seguro lugar para a educação dos filhos, especialmente as filhas
mulheres. Sair dela, era uma decisão que seria protelada ao máximo possível ao
longo do século XIX, arriscando-se apenas em condições muito propícias, ou
quando não era mais viável manter a educação na Casa.
A escola mista torna-se, então, nesse período, alvo de inúmeras discussões.
Diversos jornais, durante a década de 70 de Oitocentos, publicaram em seus
editoriais, opiniões que iam desde a constatação da impossibilidade de colocar em
prática tal idéia, até a defesa incondicional de sua aplicação.
Além disso, também se discutia, uma vez implantadas, quem seriam os
mestres nas escolas mistas, tendo em vista que, convencionadamente, nas escolas
e colégios de meninos, os mestres eram professores homens e, nas escolas e
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colégios de meninas, as mestras eram professoras mulheres.
Muitos defendiam que esse lugar pertencia às mulheres e que só elas, como
mães que viriam a ser, poderiam cumprir os deveres do magistério destinado a
meninos e meninas conjuntamente.
O jornal O Domingo, em 1874, trazia na seção de litteratura, um artigo
intitulado As escolas mixtas. Estudo prático sobre a educação dos dous sexos pela
professora26, assinado por Honorata M. C. de Mendonça, no qual a mesma fazia
uma veemente defesa do lugar de professor das escolas mistas para as mulheres,
citando o discurso do deputado João Alfredo Correa:
Temos necessidade de nomear para cada freguezia uma escola para o sexo
masculino e outra para o sexo feminino. Com a educação dos dous sexos
conseguiremos o mesmo resultado, e com menos despezas, preferindo
principalmente as professoras. He sabido quanto a mulher é carinhoza, quanto gosta
de cumprir seus deveres, e a moderação com que sabe ensinar. Um ilustre escriptor
disse que a escola mixta regida pela mulher deixa de ser essa prisão sombria, cheia
de horrores e castigos á que a criança tem aversão, torna-se como a continuação do
lar doméstico, em que a irmã mais velha ensina seus irmãos menores. Há um
prejuízo, entre nós, de que há já perigo, estes exemplos desapparecerão com o
tempo. Para a escola mixta prefiro a professora, por muitos motivos: 1° porque
garantem mais princípios de moralidade; 2° porque a mulher pobre deixará de ser
escrava ou creada; 3° porque a educação resentir-se há dos effuvios dos princípios
religiosos, sendo a mulher a mais propensa á devoção, mais religiosa por natureza
do que o homem, principalmente no século XIX, que prima pelo atheismo, ou pelo
menos descrença, ou indifferença! 4° porque o alumno poderá utilizar-se mais cedo
26
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do ensino desde que a mulher se presta a transmittir-lh’o, pouco á pouco, e com o
carinho de mãe, não sendo preciso mais mandar-se á escola meninos de 9 e 10
annos para o abc; pois temos visto em collegios da província dirigidos por
mulheres, meninos de 5 annos e pouco mais, aprezentarem resultado nos primeiros
rudimentos com facilidade e quase brincando, isto devido á paciência e affabilidade
da professora, de que resultará a vantagem de crear o alumno desde tenra idade
amor ao estudo e habilitar-se mais cedo para a instrucção secundaria, sem que lhe
quebrante o phisico, o que só é devido aos castigos corporaes (...). (p. 6).

Às mulheres, também, parecia muito interessante a idéia de co-educar os
dois sexos, pois tanto teriam que se instruir para poder dar aos meninos os
conhecimentos necessários, como às meninas seria permitido também adquiri-los,
juntamente com os meninos. A escola mista representava, na verdade, a tentativa
de aproximar a educação das meninas a dos meninos, rompendo com os nexos do
que era apropriado somente ao sexo masculino e permitindo à mulher saberes e
atuações até então negados.
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As divisões incorporadas à questão de gênero, bem como a concepção de
educação exclusivamente destinada a algumas camadas da população, são idéias
que não surgiram aqui, mas que também tinham influência dos conceitos europeus
que vieram com o colonizador, como sugere uma amostra do pensamento
educacional na metrópole, enquanto o Brasil era colônia.
Ribeiro Sanches (Apud PINA, 1968), em seu Plano para a educação de
uma menina portuguesa no século XVIII, quanto ao conteúdo da educação a ser
dada a meninos e meninas, fazia as seguintes recomendações: A educação das
meninas, além dos ensinamentos de riscar moldes, fiar, coser e talhar, deveria
contemplar também a aprendizagem da escrita, para que soubessem escrever uma
carta, assentar nos livros as provisões feitas para “viver seis mezes a sua caza”,
registrar o tempo de serviço dos “Criados e Jornaleyros” e seus salários, escrever
o preço de todos os comestíveis, “de toda a sorte de pano de linho, de panos, de
seda, de estamenhas”, de móveis da casa, de onde se fabricam ou se vendem mais
baratos. Para isso, seria útil que soubessem aritmética, para que, sabendo calcular,
pudessem prever “quanto trigo, azeite, vinho, carnes salgadas, doces eram
necessários a sua família”. Também, precisavam saber escrever, no seu livro, os
“vários modos de fazer doces, e toda a despesa da casa”, o que permitiria prever
perdas e possíveis aproveitamentos. Sanches (Idem) afirma que a menina que
assim fosse criada até os 19 ou 18 anos, não viveria muito ociosa, não lhe
sobrando muito tempo para “enfeitar-se vãamente” e muito menos para se por à

243
janela ou à varanda, ler novelas ou comédias, passando o tempo “com o
pensamento enleado na ternura dos amantes”. De acordo com o autor, o ócio é o
maior de todos os vícios e o “mais potente veneno para abrandar e enfraquecer o
coração altivo”. Por essa razão, as meninas deveriam ser criadas com ocupações
econômicas que pudessem “subtrair-lhes o veneno do ócio por toda a vida”:
Ou esta Minina venha a ser Matrona ou Religiosa ou Abbadessa, ou que vivendo
solteira governe a caza, ou venha a governar ou a ensinar em casa alheia esta
educação lhe sirvirá por toda a vida. (Apud PINA, 1968, p. 41- grifo meu).

Para o autor, a educação dos meninos estava mais relacionada às escolas.
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Ainda assim, em suas Cartas, Ribeiro Sanches refere-se a eles:
O meu intento é propor tal ensino a toda a Mocidade dos Dilatados Domínios de
Vossa Majestade, que no tempo do descanso lhe seja útil, e à sua pátria: propondo a
virtude, a paz e a boa fé, por alvo desta educação, e a doutrina e as ciências, como
meio para adquirir estas virtudes sociáveis e cristãs. Nunca me sairá do pensamento
formar um súdito obediente e diligente a comprir as suas obrigações, e um Cristão
resignado a imitar sempre, de modo que alcançamos aquelas imensas acções de
bondade e de misericórdia. (Apud PINA, 1968, p. 32).

No entanto, as idéias de Ribeiro Sanches, com relação à distribuição de
educação para os meninos, não tinham o caráter extensivo que, naquele século,
apresentavam suas orientações para a educação das meninas. O autor considerava
“desprezivamente” (sic) a instrução de “gente modesta”, lavradores ou operários;
julgava que se toda a mocidade do Reino fosse ensinada a ler e escrever por
Mestres ou freqüentassem escolas, o filho do pastor, do jornaleiro, do carreteiro,
do criado, do escravo e do pescador, isso seria uma ameaça ao Estado, uma vez
que se corria o risco de perder seus súditos, que “pelo nascimento eram obrigados
a ganhar a vida pelo trabalho corporal”, constituindo o “seu maior celeiro e
armazém”. Se todos aprendessem a ler e escrever:
Que filho de Pastor quererá ter aquele ofício de seu pai, se à idade de doze anos
soubesse ler e escrever? Que filhos de Jornaleiro, de Pescador, de Tambor, e outros
ofícios vis e mui penozos, sem os quais não pode subsistir a República, quererão
ficar no ofício de seus pais, se souberem ganhar a vida em outro mais honrado e
menos trabalhoso? O rapaz de doze ou quinze anos, que chegou a saber escrever
uma carta não quererá ganhar a sua vida a trazer uma ovelha cançada às costas, a
roçar de pela manhã até a noite, nem a cavar. (Apud PINA, 1968, p. 33).

244
Aos meninos, aos quais era lícito aprender, Ribeiro Sanches propunha que
nas Escolas Reais em que se aprendia o Latim, o Grego e a Retórica fossem
ministradas as ciências intermediárias: a História profana e sagrada, a fabulosa
com a natural, a

Geografia, Cronologia, Astronomia, Aritmética, Álgebra,

Trigonometria, Lógica, Metafísica e Física experimental, “afora a instrução das
obrigações de cristão e de cidadão”. Seriam todas essas matérias obrigatórias para
matrícula nas Escolas Maiores ou Universidades.
Tudo isso se referia, apenas ao ensino dos rapazes, pois, para as meninas, a
educação era realizada, na maioria das vezes, nos conventos ou na Casa, não
havendo ensino oficial ou agente público em Portugal até 1815, quando se manda
executar um decreto de 1790, de D. Maria I, criando 18 lugares de mestras
públicas de meninas, que as ensinariam a ler, escrever, fiar, coser, bordar e
cortar27.
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Nas Casas reais, tanto em Portugal como no Brasil, para as crianças nobres,
as diferenças na educação de meninos e meninas eram, ainda, mais marcadas.
Nesse sentido, Mauad (In PRIORE, 2000) cita um documento da realeza
portuguesa, escrito para a educação do futuro D. João V, que fornece a “exata
medida da imagem de masculinidade que devia ser, desde cedo, associada aos
príncipes”:
[...] os filhos machos dos príncipes, passados os sete annos, e ainda antes [...]
devem logo ser retirados do trato da caza e educação das mulheres, e se devem
encarregar a varoens virtuosos [...] lhe devem dar mestres, que os doutrinem
confessores, camaristas e todos os mais criados deste genero [...] Fazem se
effeminados os Príncipes com a criação das mulheres e perdem o vigor varonil,
porq’ de continua communicação com dellas e familiaridade se embebem
facilmente os affetos e as premoniçoins do animo as quais he mais inclinado
aquelle sexo [...] he um certo genero de encantamento em que os animos dos
mancebos, já naturalmente inclinados aos vícios, se fazem propenços aos
depravados e entenpestivos affectos de animo prejudiciais a idade em que se achão.
(p. 151-152).

Essas regras, quanto às diferenças de gênero na educação de príncipes e
nobres, permanecem até o século seguinte e quando ultrapassadas, fazia-se
intencionalmente, como no caso da Princesa Isabel, demonstrado em carta de
27
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1863, de D. Francisca à D. Pedro II, na qual é elogiada a educação dada à
princesa: “acho que fazes bem em dar uma educação de homem a sua filha mais
velha, sobretudo que é provável que venha a governar o país [...]” (Apud
MAUAD in PRIORE, 2000, p. 152).
À Princesa Isabel foi possibilitada essa educação, tendo em vista sua
condição eminente em tornar-se à próxima soberana, porém esses estudos foram
feitos no espaço doméstico, sendo contratados inúmeros professores para esse fim,
inclusive alguns contrários à monarquia, como o caso de Benjamim Constant, que,
no entanto, ensinou matemática à Princesa Isabel e à sua irmã.
As regras relativas à educação das crianças, especialmente das meninas,
estavam também limitadas ao período considerado como infância e, algumas
vezes, até a juventude.
A infância das crianças em Oitocentos, particularmente para as meninas,
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0015646-CA

tanto as nobres e as das camadas privilegiadas, como as das camadas
intermediárias e as mais modestas, rurais e urbanas, era marcada por se constituir
em um espaço muito curto, pois decorriam poucos anos entre ver-se livre da
imobilização feita pelos “cueiros” e pela postagem nos “balaios” e a iniciação à
vida adulta, para as meninas, feita através dos casamentos precoces, aos 12 ou 13
anos, e, para os meninos, sob a forma de ingresso nos internatos e seminários,
onde completavam a sua educação.
Não havia conciliação entre a vida de menino e a vida adulta. Enquanto
para as meninas, logo que completavam 12 anos ou até mesmo a partir dos 9 anos,
já era possível acordar um casamento entre famílias conhecidas, selando-se
imediatamente o acordo ou aguardando um pouco mais o crescimento dos
cônjuges, para os meninos a infância também acabava cedo, e dos 9 aos 14 anos,
aproximadamente, os meninos das elites, que recebiam aulas em suas próprias
Casas, deixavam a educação doméstica e ingressavam nos espaços instituídos de
formação ou preparação para a carreira a que estavam destinados, esperando-se
deles, a partir daí, comportamentos de adulto. Dessa forma, das brincadeiras e
“meninices”, passava-se, de imediato, às responsabilidades da vida adulta. Além
disso, para as meninas, quanto mais abastada e influente fosse a família, mais
significativos deveriam ser os contratos de casamento e mais rápido deveriam ser
concretizados, uma vez que selavam alianças e reuniam heranças.
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Segundo Agustin (2000) organizadora da exposição Reinas de España, as
mulheres da elite, destinadas pelo casamento a compromissos e funções
específicas na sociedade moderna, tinham uma tarefa absolutamente difícil de ser
desempenhada, uma vez que casavam ainda crianças, mudavam-se para lugares
desconhecidos e conviviam, obrigatoriamente, em outra família, ficavam
sucessivamente grávidas, apesar dos corpos pueris, sofriam partos difíceis, sem
auxílio adequado e tinham constantes perdas de filhos pequenos, mortos
precocemente, parecendo que, quanto mais nobre, vida mais curta tinham essas
mulheres, em comparação com suas contemporâneas.
Mesmo na segunda metade de Oitocentos, a cultura dos casamentos
resolvidos pelos pais, herdada dos colonizadores, não havia sido alterada
significativamente e as práticas de contratos nupciais entre as famílias eram
bastante freqüentes, ainda nos moldes europeus. Como exemplo, Pinho (1946)
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relata que:
Os casamentos eram negociados pelos pais, e as noivas esperavam e acatavam as
escolhas em que, freqüentemente, não colaboravam. O arbítrio paterno nem mesmo
a idade dos nubentes levava em conta. É o caso de citar dois exemplos. Em 1855 o
Conde de Sergimirim promovia o casamento do filho, o futuro Visconde de
Oliveira, com uma prima que mal completara doze anos, tendo o noivo apenas
pouco mais. Ficou a tradição de serem tão crianças os recém-casados que por
algum tempo estiveram separados, para continuarem seus estudos e ... esperarem
idade. Em 1864 a Marquesa de Valença acertou casar uma sobrinha com o já então
desembargador Albino Barbosa de Oliveira, e fêz a proposta ao pai do noivo, à
revelia dêste e também da noiva. (...) E os futuros esposos conheceram-se quando já
estavam reciprocamente comprometidos. (p. 182-183).

Em janeiro de 1881, no jornal A mãi de família, o redator Dr. Carlos Costa,
preocupado com o excesso de casamentos precoces que ocorriam, escrevia sobre
as moléstias que impedem o casamento e também aquelas causadas por serem as
noivas muito jovens. O médico não se referia apenas a doenças, mas fazia
veementes críticas ao hábito de casar as moças muito cedo, aos 13 anos
principalmente, quando as mesmas não teriam o completo desenvolvimento dos
órgãos e nem condições de submeterem-se aos “elevados e dificies encargos da
maternidade”. Aos pais era sugerido, então, que “tudo fizessem para afastar a
idéia de casamento do espírito de suas filhas antes dos 18 a 20 anos”, mesmo que
lhes parecesse muito tempo e muito difícil de manter tal decisão. Para isso,
sugeria o médico, os pais deveriam fazer com que suas filhas brincassem,
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acostumassem a ler bons livros, a ter uma alimentação sã e que praticassem
exercícios de ginástica, o que as tornaria fortes e esqueceriam, por algum tempo, a
idéia fixa de casamento, que as acompanhava desde quando deixam de brincar
com as bonecas.
Além disso, o médico alertava para os perigos do primeiro parto que fazia
inúmeras vítimas, especialmente entre as mulheres que eram mães muito jovens e,
portanto, mais sujeitas a contrair doenças como a tuberculose pulmonar e a
“escrofulose”.
Os partos em mulheres muito jovens eram uma, entre as principais causas de
mortalidade em Oitocentos, pois havia outros graves problemas constatados nesse
século, como os acidentes, dos quais eram vítimas as crianças, e, nesse caso,
também os meninos. São inúmeros os relatos nos jornais acerca de acidentes
envolvendo

crianças,

alguns

sendo

fatais.

Registra-se,

principalmente,
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atropelamento por carroças, queimadura com água quente, atropelamento por
bonde, explosão de lampião de querosene, queda de janela de sobrado,
esmagamento por trem de ferro, explosão de espelho de vidro, atropelamento por
“tilbury”, queda de morro, queda de cavalo, desabamento de casa, queda a bordo
de vapor. No ano de 1879, foram anotados, de janeiro a junho, 32 casos de tais
acidentes envolvendo crianças28 e esse número parece ter crescido nos anos
seguintes.
Neste contexto, com alto índice de mortalidade entre crianças em
Oitocentos, não se poderia falar de infância, sem falar dos “anjinhos”, recémnascidos, e crianças bem pequenas que morriam e eram pintados e enfeitados,
colocados em pequenas caixas escarlates, brancas ou azuis, as quais, por vezes,
atraíam a curiosidade não só dos transeuntes como das crianças que costumavam
seguir o séquito pelas ruas da cidade: “vestidas de anjo, cabelos em cachos, pós
prateados cobrindo o pescoço e braços, e faces avermalhadas pelo ruge, as
crianças são sepultadas em esquifes escarlates ou azuis”29. Tais cenas de enterros
de crianças, muito comuns tanto na zona urbana como na rural, são relatadas na
memória de viajantes no Brasil, como em Portugal, conforme registra Kingston
em sua estada na cidade do Porto em 1845 (Apud Vicente, 2001):
28

Conforme quadro estatístico constante do jornal A mãi de família: jornal scientifico litterario e
illustrado, 1879, n. 13, p. 102-103.
29
Cf. RENAULT, Delso. O Rio antigo nos anúncios de jornais: 1808-1850. Rio de Janeiro: F.
Alves, 1984, p. 291.
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Os Portugueses atribuem o nome muito poético de anjinhos às crianças muito
pequenas, quando estas morrem; e considerando que são desde logo transportadas
para o céu sem a passagem desagradável pelo purgatório, em vez de lamentarem a
morte, alegram-se e vestem as suas roupas mais garridas: (...) É freqüente encontrar
uma mulher com um pequeno caixão azul à cabeça aberto, contendo uma criança
morta, vestida de seda e adornos brilhantes, com as bochechas pintadas, para lhe
dar uma aparência de vida. Gosto da idéia que se encontra por detrás deste costume,
porque o último olhar que a mãe lhe deitar, antes de para todo o sempre lhe ser
retirada da vista, parece aos seus olhos reter toda a beleza; e ela assim só pensará
nela como sendo um lindo anjo à beira de entrar nos espaços paradisíacos. (p. 169).

A despeito de toda a higienização e tentativa de esclarecer a população que
assinala a sociedade da segunda metade de Oitocentos, como se constata nos
inúmeros periódicos para esse fim, a infância não tinha, ainda, um estatuto próprio
de cuidados, comportamentos, sentimentos e ações e, pouco a pouco, a idéia de
crianças boas e más vai dando lugar à concepção de indivíduos que poderiam ser
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melhorados e modificados através da educação, que parecia constituir-se, já
naquele momento, no grande desafio de pais, mestres, médicos e políticos.
A infância das crianças de elite no Brasil de Oitocentos era marcada pela
rigidez dos costumes, papéis diferenciados e pelas expectativas bem delineadas
para meninos e meninas. Entretanto, parece que, algumas vezes, tornava-se mais
branda e são significativos os relatos de pais amorosos e extremamente
condescendentes na educação dos filhos, em cujas Casas constituía-se um mundo
à parte, onde, como afirma Gilberto Freyre (1997), reunia-se a fortaleza, a capela,
a oficina, a santa casa, o harém, o convento de moças, a hospedaria, o banco e,
como não poderia deixar de ser, a escola.
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4.2
As mães de família: a importância da educação feminina para o
ensinamento dos filhos

Figura 16 – Giuseppe Gambarini, O Inverno (1721-c. 1727). Bolonha, Pinacoteca
Nazionale.
Figura 17 – Georges de la Tour, O recém-nascido, Rennes, Musée dês Beaux-Arts.

A educação doméstica como forma reconhecida para o ensinamento de
meninos e meninas, analisada nos capítulos anteriores deste estudo, pressupunha
as mulheres como mestras, mesmo que essa condição fosse adquirida como mães,
amas, aias ou professoras contratadas para esse fim.
No entanto, a educação feminina no Brasil Oitocentista estava muito distante
de oferecer os subsídios necessários à preparação da mulher para o exercício da
ocupação de mãe e mestra, além de carregar as concepções do que era apropriado
a homens e mulheres aprender e praticar na vida social.
Para entendermos esses nexos resultantes na educação doméstica, sobre os
quais se fundam as representações dos lugares e funções sociais ocupados por
homens e mulheres em nossa sociedade durante o século XIX, é necessário, mais
uma vez, estender as limitações de tempo e espaço e buscar suas origens na
metrópole, ou seja, analisar como a sociedade portuguesa da mesma época e,
principalmente, a elite intelectual, afirmava seu estatuto de gênero na educação e
como essas influências estiveram presentes nas Casas das elites brasileiras.
Em 1968, Luís de Pina, professor da Universidade do Porto, por ocasião do
segundo centenário da publicação do método Ribeiro Sanches, analisa no “Plano
para a educação de uma menina portuguesa no século XVIII”, as obras e as
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circunstâncias que envolviam a educação da mulher no século XVIII, estendendose aos meados do século XIX.
Ao traçar um panorama da educação feminina em Portugal, Pina cita Eça de
Queirós30 (Uma campanha alegre, Farpas, II Vol.), cujo vigésimo terceiro capítulo
é iniciado da seguinte forma: “a valia de uma geração depende da educação que
recebeu das mães”. Adiante, Eça (Apud PINA, 1968) aponta que, em seu modo de
ver, a mulher portuguesa do seu tempo, lhe parece preguiçosa, medrosa, vaidosa,
não sabe andar, não sabe rir, não sabe comer, não sabe vestir, não sabe trabalhar,
enfim, recebe uma educação que deixa muito a desejar, se comparada à educação
feminina francesa ou inglesa, que deveriam ser tomadas como paradigmas. Eça
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(Idem, ibidem) escreveu:
A sua preguiça é um dos seus males. O dia de uma menina de dezoito anos é assim
dissipado: almoça, vai-se pentear, percorre o Diário de Notícias, cantarola um
pouco pela casa, pega no crochet ou na costura, atira-os para o lado, chega à janela,
passa pelo espelho, dá duas pancadinhas no cabelo, adianta mais dois pontos no
trabalho, deixa-o cair no regaço, come um bocadinho de doce, conversa vagamente,
volta ao espelho, e assim vai puxando o tempo pelas orelhas, derreada com a sua
ociosidade, e bocejando as horas. (p. 19).

No século XVIII, segundo Pina, a mulher estava confinada a uma certa
missão social, de acordo com concepções seculares, que a faziam viver
enclausurada, com a saída às ruas prevista para apenas três vezes: “a baptizar
(sic), a casar e a enterrar!”
Esse fenômeno não acontecia apenas em Portugal, mas eram costumes que
“mundo afora abundam os mesmos”, sendo a mulher “excluída de toda e qualquer
outra atividade que não fosse a doméstica e caseira, não participava de uma
verdadeira educação”.
Fenelon, que foi ele próprio preceptor de príncipes de França, constatou essa
exclusão em seu tratado De l’éducation des Filles, onde criticava a educação
feminina permitida e propunha outras práticas. Por esses pensamentos, Fenelon
foi repreendido pela Santa Sé, ao que humildemente se submeteu. Suas idéias
foram registradas por Roger Gal (Apud PINA, 1968):

30

Grafado conforme o original consultado: PINA, L. Plano para a educação de uma menina
portuguesa no século XVIII (no II centenário da publicação do Método de Ribeiro Sanches). Cale.
Revista da Faculdade de Letras do Porto. Porto, vol I, 1968, p. 9-50.
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Oposto ao uso que fecha a menina nos conventos mundanos onde cresce numa
profunda ignorância do século e de onde sai como pessoa que se tivesse encerrado
nas trevas de uma caverna e que de súbito aparece à luz do sol, ele, Fénélon, quer
que se abra a sua educação à luz do mundo e que a preparemos melhor para a vida.
(p. 21).

A aceitação de tais teorias se dá lentamente, atravessando todo o século XIX
e, em 1888, Pina (Idem) relata a defesa de uma Tese de “fim de curso” da Escola
Médico-Cirúrgica na cidade do Porto, onde o jovem médico-cirurgião, contrário à
instrução superior da mulher, exara: “Condenamos a igualdade de instrução nos
dois sexos”. A seguir, expõe os motivos de tal condenação, tendo em vista “a nova
direção dada à atividade feminina” cujo exemplo de liberdade de instrução vinha
da Inglaterra e dos Estados Unidos, onde já havia quem se “arrepelasse contra a
doutorice feminina, contra a atrofia física e intelectual a que, em semelhantes
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condições, fatalmente é condenada a Mulher!”. Além dos argumentos de
inferioridade das capacidades e funções intelectuais da mulher e de sua estrutura
orgânica, justifica-se o proponente em sua Tese citando Hertz, Kei, Goodhart,
Bystroff e outros:
Goodhart, por exemplo, declarava, em 1834, que a mocidade feminina que se
dedica ao professorado tem em geral uma triste sorte, fica nervosa, fraca e propensa
a afecções cerebrais. (Apud PINA, 1968, p. 23).

Após severas críticas à instrução superior feminina, o jovem médicocirurgião, “aceite” e aprovado plenamente em sua Tese pela escola portuense,
aponta as condições para a instrução feminina:
(...) propõe que a mulher se instrua, sim, para melhor saber governar a sua casa,
educar os seus filhos, cooperar com seu marido, colaborar nas obras sociais. E para
isso sugere escolas próprias: economia doméstica, contabilidade, corte, higiene
feminina e infantil, etc., assim ao jeito do audacioso Verney. (Apud PINA, 1968,
p. 25 – grifo meu).

Luís Antônio Verney, personagem fundamental da história da educação
portuguesa no século XVIII, assim sistematizou as matérias que deveriam ser
ensinadas às mulheres:
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(...) os assuntos da Fé, substituindo-se por catecismo histórico a cartilha velha do
Padre Inácio, com indispensável leitura da Bíblia; Português, Gramática,
Aritmética, Geografia e História Sagrada; História Moral (principalmente grega e
romana); História de Portugal, Economia doméstica, Trabalhos Manuais, Canto e
Música, mas pouco; Dança, muito recomendável; mas Latim, só a algumas (Nobres
e Freiras). (Apud PINA, 1968, p. 29).

O argumento para tais ensinamentos baseava-se no fato de todos
“aprendermos com mulheres, quando crianças”:
_ que coisa boa nos hão-de ensinar, se elas não sabem o que dizem? Devem elas
saber escrever corretamente: pois ainda não achei alguma que o fizesse...
pouquíssimas sabem ler e escrever; e, muito menos fazer ambas as coisas
correctamente.(...) as cartas das mulheres são escritas pelo estilo das bulas, sem
vírgulas, nem pontos; e alguma que os põe, pela maior parte é fora do lugar. (Apud
PINA, 1968, p. 29).
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Acrescenta Verney:
A Dança, mais que o Canto e a Música, devem interessar à Mulher pois por falta
deste exercício, vemos muita gente que anda torta e com alcocorva, outras não
sabem fazer uma mesura e quando entram em uma câmara em que está gente, não
sabem encontrar as pessoas, cumprimentar com boa maneira... (...) a educação das
mulheres neste Reino é péssima; (...) que os Pais e Mães as ensinem melhor. (Apud
PINA, 1968, p. 30).

Ribeiro Sanches, assim como seu contemporâneo Verney, são partícipes da
Reforma Pombalina e como tal, também acreditavam na interferência do Estado
na educação doméstica, trazendo para si aquelas incumbências até então afeitas à
Casa. Ambos defendiam a realização da educação, em seu próprio país, em
instituições oficiais.

Em 1763, Ribeiro Sanches escreve sobre o Método de

aprender e ensinar. Em suas Cartas sobre a educação da Mocidade, já prevê a
necessidade de intervenção do Estado na educação doméstica:
A Educação da Mocidade não é mais que aquele hábito adquirido pela cultura e
direcção dos Mestres, para obrar com facilidade e alegria acções úteis a si e ao
Estado onde nasceu. Mas para se cultivar o ânimo da Mocidade, para adquirir a
facilidade de obrar bem e com decência, não basta o bom exemplo dos Pais, nem o
ensino dos Mestres; é necessário que no Estado existam tais Leis que premeem a
quem for mais bem criado, e que castiguem a quem não quer ser útil, nem a si, nem
à sua pátria. (Apud PINA, 1968, p. 32).
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Com relação à educação de meninas, Sanches afirma que será impossível
educar a “fidalguia portuguesa”, sem que se instituam “escolas com clauzura para
se educarem ali as meninas fidalgas desde a mais tenra idade”. Essa preocupação
do autor refere-se apenas às meninas nobres, que, provavelmente, seriam as
futuras mestras de seus próprios filhos, deixando de fora as meninas da classe
burguesa, da operária ou rural. Essa escola seria para educar as filhas de “pais
honrados e com bens” porque:
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(...) por último as Mães, e o sexo feminino são os primeiros mestres do nosso; todas
as primeiras idéias que temos, provém da criação que temos das Mães, amas e aias;
e se estas forem bem educadas nos conhecimentos da verdadeira Religião, da vida
civil, e das novas obrigações, reduzindo todo o ensino dessas meninas fidalgas à
Geografia, à História sagrada e profana, e ao trabalho de mãos senhoril, que se
empregue no risco, bordar, pintar, e estofar, não perderiam tanto tempo em ler
novelas amorosas, versos, que nem todos são sagrados: e em outros passatempos,
onde o ânimo não só se dissipa, mas às vezes se comunica aos filhos, aos irmãos, e
aos maridos. (Apud PINA, 1968, p. 36).

Ainda, Ribeiro Sanches apresenta veementes restrições à educação dada às
meninas nos conventos. Segundo ele, esta educação não serviria a nenhum dos
dois propósitos da sociedade para as mulheres: “há de ser matrona hum dia, ou he
de ser Religioza (sic)”. Encerradas nos conventos, recebendo esta educação,
ficariam inúteis tanto para cumprirem a obrigação de matronas, inábeis para
governar uma casa, quanto mostravam vários exemplos, a de religiosas.
Acrescenta também, em sua argumentação pela laicização do ensino oficial,
críticas às preceptoras estrangeiras, comumente usadas na educação doméstica:
Sei tão bem que he costume de muytos Reynos e creyo que já esta moda passou a
Portugal que as cazas nobres tomão mestres, e amas estrangeyras para criarem e
ensinarem suas filhas, e para aprenderlhe as lingoas Francesa e Italiana. Ficão
estas mininas com os mesmos vicios e modo rasteyro de pensar de obrar das suas
amas, que de ordinário são gentes de comum e alguma couza peyor. (...) he certo
que as primeiras ideas com que nos formamos que procedem da companhia que
tivemos nos primeyros crepusculos da razão: se as mais forem crédulas,
ignorantes, coléricas, superticiozas, estes vícios ficão ou por toda a vida, ou com
muita difficuldade se arrancão do ânimo, ainda daqueles que cultivão o seu juízo.
(Apud PINA, 1968, p. 38-39).

As críticas do autor são extensivas ao além-mar português, recomendando
que, para se evitar tais práticas perniciosas, fossem fundadas, em Portugal,
pensões ou escolas colegiadas para receber a mocidade oriunda das Colônias.
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No Brasil, as preocupações da metrópole, com relação à educação feminina,
estavam identificadas com a questão populacional, prioridade na condução
política da época, para com essa colônia portuguesa. A política de incentivo ao
aumento da população, incluía enfraquecer todos os setores que se mostrassem
obstáculos a esse fim, como, por exemplo, os conventos para a educação de
meninas, que diminuíam os casamentos realizados por aqui.
Dessa forma, desde 1603, proíbe-se a criação de mosteiros de freiras no
Brasil, recomendando-se, apenas, que fossem criadas casas de recolhimento para
meninas órfãs, até que pudessem dali sair para casar-se. Os recolhimentos, por sua
vez, eram instituições que se “destinavam à educação e resguardo das donzelas”
sem que essas precisassem fazer votos religiosos, além de outros fins, como
“servir de depósito seguro para as mulheres casadas durante as ausências de seus
maridos, ou de retiro espiritual para viúvas ou, finalmente, de local de correção
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para aquelas donas cuja conduta deixava a desejar” (SILVA, 1984, p. 23).
A política metropolitana de expansão populacional impediu, então, a
criação, durante o período colonial, de conventos de freiras no Brasil, bem como
desestimulava a saída de mulheres da colônia para se internarem em conventos
portugueses, chegando a haver, em 1722, um pedido formal do governador de
Minas Gerais, Lourenço de Almeida, ao rei de Portugal, no sentido de que
proibisse essa prática.
Um dos meios mais fáceis que há para que venham mulheres casar a estas Minas é
proibir Vossa Majestade que nenhuma mulher do Brasil possa ir para Portugal nem
ilhas a serem freiras, porque é grande o número das que todos os anos vão (...) e se
Vossa Majestade lhe não puser toda a proibição suponho que toda a mulher do
Brasil será freira (...) e me parece que não é justo que despovoe o Brasil por falta de
mulheres. (Apud PRIORE, 1989, p. 32).

Mesmo sem a clausura dos conventos, as mulheres brasileiras eram
confinadas na Casa e esta, muitas vezes, assemelhava-se aos mais circunspectos
mosteiros, de onde só saíam acompanhadas de mucamas, parentes ou dos próprios
pais.
Conservadas no círculo fechado do ambiente doméstico, com pouquíssimas
aparições públicas, na maioria das vezes, não estavam preparadas para nenhuma
outra função que excedesse os limites de seus domínios: a Casa e a escravaria
doméstica.
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Quanto a isso, diversos intelectuais, entre eles algumas mulheres, debatemse ao longo do século XIX, constatando-se, porém, apenas nas décadas finais de
Oitocentos, um lento progresso nas possibilidades permitidas às mulheres no
contexto social.
Em 1857, o jornal O sceptico, traduzia Fenelon, em artigo intitulado
Educação das moças31, e comentava a educação feminina praticada até então.
Segundo Fenelon (Apud O sceptico, vol. I, n. 1, p. 4), a educação das mulheres
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estava assim caracterizada:
Nada é mais despresado que a educação das moças. O costume e o capricho das
mãis as mais das vezes decidem nisto de tudo; suppõe-se que se deve dar a este
sexo pouca instrucção. A educação dos rapazes é tida por um dos principaes
objectos relativamente ao bem público; e ainda que não se deixe nesse ponto de
commetter quase as mesmas faltas que nas das moças, ao menos se está convencido
que são precisas muitas luzes para conseguil-a. Pessoas as mais hábeis se tem
applicado a dar regras sobre esta matéria. Que immensidade de mestres e de
collegios! Quantas despezas em impressões de livros, nas indagações da sciencia,
em methodos de aprender as línguas, na escolha de professores! Todos estes
grandes preparativos tem muitas vezes mais apparencia que solidez; mas em fim
elles mostram a alta idea que se forma da educação dos rapazes. Quanto às moças,
dizem, não convêm que ellas sejam sabias, a curiosidade as torna vãs e affectadas
basta que um dia ellas saibam governar suas casas, e obedecer á seus maridos sem
raciocinar. Argumentam com os factos que se tem dado de mulheres que a sciencia
tornou rediculas: a vista disso julgam-se com jus de entregar cegamente as moças a
direcção das mãis ignorantes e indiscretas. (Idem, ibidem, p. 4).

Dessa forma, Fenelon já prescrevia que era fundamental dar alguma
educação às mulheres, pois cabia a elas o papel de educar os filhos. No entanto,
isso não significava que se tornassem “sábias ridículas”, mas que tivessem
conhecimentos para a missão que lhes era destinada “serem as primeiras mestras
dos filhos”:
E verdade que se deve evitar fazer sabias ridículas. As mulheres ordinariamente
tem o espírito mais fraco e mais curioso que os homens, de sorte que não convêm
empenhal-as em estudos com que ellas possam embirrar. Como ellas não devem
governar o estado, fazer a guerra, nem entrar para o ministério das cousas sagradas,
podem dispensar certos conhecimentos vastos que pertencem a política, a arte
militar, a jurisprudência, a philosophia e a theologia. A maior parte mesmo das
artes mecânicas não lhes convêm: ellas são feitas para exercícios moderados. Seus
corpos, como seus espíritos são menos fortes e menos robustos que os dos homens;
em compensação a natureza dotou-as de industria, aceio e economia, para occupalas tranquillamente em suas casas. Porêm o que conclue-se da fraqueza natural das
mulheres? Quanto mais fracas ellas forem tanto mais é importante fortifical-as. Não
31

Título utilizado no artigo do Jornal O sceptico, 1857, v. 1. n. 1, p. 4.
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tem ellas deveres a cumprir e deveres que são as bases da vida humana? Não são as
mulheres que dissipam ou sustentam as casas, que regulam todo o detalhe das
cousas domésticas, e que por conseqüência, o que toca de mais perto a todo o
gênero humano? Por isso a ellas principalmente são devidos os bons ou mãos
costumes de quase todo o mundo. Uma mulher judiciosa, applicada, e cheia de
religião é a alma de uma grande casa; ahi ella põe a ordem para os bens temporaes e
para a salvação. Os homens mesmo, que tem toda a autoridade em publico, não
podem por deliberações suas, estabelecer algum bem effectivo, se as mulheres os
não ajudarem. (Ibidem, p. 4-5).

Segundo as idéias de Fenelon, era necessário que as mulheres fossem
preparadas para exercer o papel de mestras em sua própria família, lugar para o
qual, desde a primeira metade de Oitocentos, não havia dúvida, deveriam ser
encarregadas as mães.
O jornal Lucubrações juvenis, publicado em março de 1850, exemplifica
esse pensamento em seu editorial intitulado Algumas considerações acerca da
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instrucção e educação:
E qual é a pessoa mais conveniente para ser encarregada de educar uma creança?
Sua própria mãi. Quem melhor do que uma mãi póde ensinar a preferir a honra á
fortuna, amar os semelhantes, socorrer os desgraçados, e elevar a alma ao seio do
bello e do infinito? Um mestre vulgar dá conselhos e lições de moral; o que este
offerece á memória, a mãi grava no fundo do coração; ella faz amar o que o mestre
quando muito póde fazer crer, e pelo amor conduz seu filho á virtude. A influencia
materna existe em tudo; é quem determina os sentimentos, gostos e opiniões de
seus filhos; d’ella depende seu destino.32

Nesse sentido, a própria revista A Escola, que entendia serem os colégios os
melhores espaços de educação, em artigo intitulado A educação, assinado pelo Dr.
J. Barboza N. Pereira, previa, para a primeira educação, a mãe como mestra de
seus filhos:
É fora de duvida que a educação deve começar no regaço da família, por intermédio
da mulher, que tem no coração uma torrente de amor, carinho e sentimento, á
sombra da religião. É, pois, a mulher a primeira mestra do homem, a que é capaz de
desenvolver e tornear os costumes das creanças: em uma palavra, ella, por ser um
thesouro de affeição infinita, é o anjo do bem-fazer e do amor.33

Para que as mães cumprissem o papel de mestras dos filhos, era necessário,
entretanto, que, por sua vez, houvessem recebido educação que lhes possibilitasse
cumprir essa tarefa.
32
33

Jornal Lucubrações juvenis, publicado em 30 de março de 1850, ano I, n. 3, p. 1.
A Escola – Revista de educação e de ensino. 1877, ano I, n. 2, p. 29.
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Desse modo, considerava-se um aspecto fundamental, a ser pensado na
época, a preparação da mulher como mãe e mestra, porém, ainda não se concebia
outro papel feminino na sociedade que não fosse o desempenhado no próprio lar
doméstico e mesmo essa educação, necessária e desejada, já se tornava, em
meados do século XIX, um assunto controverso, discutindo-se até que ponto
deveriam ir os ensinamentos dados à mulher para atuar na Casa.
Tal discussão estende-se por toda a segunda metade de Oitocentos e, em
1889, no jornal A família34, em artigo datado do mês de fevereiro, a colaboradora
Maria Amélia de Queiroz expunha suas idéias quanto a essa questão, ressaltando o
papel insubstituível da mãe como mestra dos filhos e a necessidade de uma
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preparação mais aprofundada na educação da mulher, para exercer tais funções:
As senhoras brazileiras geralmente entendem que a educação da mulher não deve ir
além de saber o francez, piano e trabalhos de agulha, considerando a vaidade e
ostentação como ornamento social. (...) Quero a mulher brazileira instruída, mas
sobre certo ponto de vista diverso do que se tem seguido até o presente. (...) Não é
tocando piano que havemos de educar nossos filhos. Não é ostentando ricos
vestidos que havemos de guial-os n’esta escabroza estrada da vida. E de que
servem as amas? Perguntarão as mulheres sem consciência. Aquella que entrega a
outras aquillo que deveria merecer-lhe toda a ternura, todo o seu desvanecimento,
não é uma verdadeira mãe. Qual é a ama que póde substituir a uma mãe? (p. 1).

A autora continua suas considerações afirmando que a mãe deveria prepararse para a sua missão de educadora, lendo e relendo Fenelon, Rousseau, Mme.
Beaumont, Mme. de Genlis e Mme. de Remussat, procurando, “por toda a parte”,
instrução e conselhos para o tratamento de seus filhos.
Além dessas recomendações às mães, o mesmo jornal, em uma série de
artigos intitulados Mães e mestras, tratava da forma como as mães deveriam
educar os filhos e, principalmente, as filhas. Nesse sentido, uma das preocupações
do artigo citado era quanto à severidade das mães. O jornal recomendava que as
mães não deveriam confundir firmeza com severidade: “uma é espécie de vontade
discreta e permanente sempre conseqüente comsigo mesma e que attrahe dos
pequenos e dos grandes a estima e attenção, ao mesmo tempo que a outra é uma
sorte de rigorosa exigência n’aquillo que se manda”35, estando essa última mais
sujeita ao erro e ao risco de “abafarem” no coração das filhas a ternura e a
confiança.
34
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Ainda assim, o mais comum era que as mães fossem temidas e esse terror
que imputavam às filhas era copiado pelas próprias quando se tornavam mães,
constituindo-se em um legado que era passado de uma geração a outra. Apesar de
entender que o castigo deveria ser utilizado, o artigo, anteriormente citado,
afirmava também a importância da indulgência e de que ambos não fossem
utilizados em demasiada prontidão e facilidade, mas que as mães agissem com
equilíbrio na educação das filhas.
Por outro lado, inúmeros artigos instrutivos dos jornais do período
censuravam pais e mães muito benevolentes, que davam pouca importância à
correção dos caprichos dos filhos.
Da contradição relacionada à maneira como as mães educavam os filhos,
particularmente as filhas, pode-se supor que, se para alguns assuntos, como
hábitos, ações, extravagâncias, temperamentos, vaidades, as mães eram
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condescendentes, para outros, que envolviam condições de independência,
escolhas, opiniões, vocações e afetos, tornavam-se extremamente severas,
obrigando a submissão a sua vontade.
Desse modo, dirigindo a educação de suas filhas, as mães buscavam
parâmetros nas moças das famílias mais abastadas, procurando preparar as filhas,
de acordo com o que era considerado o mais apropriado e desejado à mulher
daquele período: vestir-se elegantemente, dançar, tocar piano, bordar, fazer
crochet, flores e pequenos trabalhos de agulha, predicados esses que poderiam
garantir-lhes um bom casamento, o que era ambicionado pela maioria e, assim,
assegurar um “lugar na sociedade”.
Tais ambições e direcionamentos na educação das filhas já eram
extremamente criticados em artigos que censuravam a educação feminina,
principalmente nos jornais dedicados à família, por aqueles que entendiam que a
mulher deveria ser mais reconhecida socialmente, devendo receber uma educação
mais aprimorada, distanciada apenas da preparação para os afazeres domésticos.
Dessa forma, são diversos os artigos escritos, ao longo da segunda metade do
século XIX, que repreendem essa educação feminina, considerada “superficial”,
como o da escritora portuguesa Maria Amália Vaz de Carvalho para o jornal A
família, publicado em janeiro de 1889:
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Que desenvolvimento moral, physico ou intellectual, póde adquirir-se, partindo de
tão errados princípios? A que fim se aspira, que fim se attinge, alcançando uma
educação que tem por única base a vaidade? Pois a mulher, que levou annos e
annos de sua vida a adquerir conhecimentos inúteis, está porventura armada para
resistir as tentações, ás adversidades, ás misérias, aos combates da vida? 36

Havia, também, nesse sentido, alguns artigos escritos por homens, que
apesar de em menor quantidade, faziam semelhantes observações ao modo como
as mães educavam as filhas, como demonstra o discurso do Sr. Jorge Pinto,
citado, também, no jornal A família:
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Qualquer de nossas donzellas ou mãis de família, qualquer d’ellas tem o coração
cheio de bondade, é quase sempre formosa, traja-se com elegância e gosto, é polida
e graciosa no trato, mas não passa disso, – attrativos exteriores, latão casquilhado
de ouro – no fundo ella é de uma ignorância supina, em que tudo o que diz respeito
a estudos de litteratura, de philosophia moral e religiosa, de hygiene privada e
domestica, ella não sabe ser mulher e ser mãe, ella não sabe nada.37

Desse modo, entendia-se que a educação da mulher era inadequada para as
exigências que ela teria que cumprir, como governar a casa, atuar como esposa,
criar os filhos e, principalmente, educá-los, além de substituir o marido caso ele
fosse vítima de alguma fatalidade.
Entretanto, nem todos concordavam com as aspirações relativas ao
aprofundamento nos conhecimentos aplicados à educação da mulher e o
pensamento mais recorrente considerava que a educação oferecida, no século
XIX, voltada para as habilidades manuais e artísticas, além dos afazeres
domésticos, era suficiente para fazer com que a mulher atuasse em seu cotidiano
de mãe de família. Para a maioria, a questão central do debate não era o
aprofundamento da educação da mulher, mas a falta de acesso das mulheres,
mesmo a essa educação, baseada em habilidades manuais e conhecimentos
superficiais, pelo despreparo de suas mães para ensiná-las.
Havia, ainda, alguns críticos, para os quais, a mulher não deveria exercer
qualquer outra função fora do lar doméstico e, portanto, julgavam necessário,
limitar, ao máximo possível, sua educação e direcioná-la apenas para esse fim.
Essa facção radicalmente contra a instrução aprimorada da mulher, segundo seus
contemporâneos, acabava por impedir que as mães de família fossem melhor
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educadas para poder fazê-lo com seus próprios filhos, como demonstra o editorial
do jornal O Futuro, publicado em 1862:
Entretanto, se não é possível abrir caminhos mais espaçosos e menos accidentados
de precipícios á mulher, que intenta viver pelos próprios recursos, que, ao menos,
não seja transcurada a educação das mães de famílias. São ellas o primeiro guia, o
primeiro mentor de seos filhos, e em beneficio destes reverterá a instrucção que se
lhe houver ministrado.38

Ainda nessa perspectiva, anos mais tarde, no jornal A mãi de família39, em
1881, o redator Dr. Carlos Costa explicava como deveria ser a educação das
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filhas, realizada nas próprias Casas, sob a direção das mães:
Assim nos pareceu útil e prudente confiar o rapaz á educação publica, assim como
de toda a conveniência reter a moça no interior e deixal-a crescer ante os olhos
maternos. Na vida dos homens a instrucção representa um grande papel e é uma
boa parte da educação; pode-se portanto sacrificar-se-lhe tudo, ora não há
instrucção satisfactoria senão nas Escolas Publicas. Porém para as moças a
instrucção é muito menos importante e quando ella o fosse mais, não poderia
compensar o perigo da educação em commum. (p. 51 – grifo meu).

Quanto ao “perigo da educação em commum” para as meninas, o jornal A
família, já em 1889, alertava as mães sobre os inconvenientes da colocação de
suas filhas em colégios:
A mãe que estabelece sua filha n’um collegio, deve sem receio de errar, ter mais de
um motivo de temor e cuidado quando pensar n’essa aglomeração de gênios
imperfeitos, de exemplos malignos e de perigosas insinuações, cuja impressão se
mistura, por assim dizer, com o ar que respiram as meninas n’aquelle
estabelecimento, onde forçoso é confessal-o, os espíritos vulgares, falsos e
obstinados, as almas acanhadas e pouco superiores, são sempre em número muito
elevado. Quando mesmo se admittissem em todas as pessoas que governam os
collegios, todo o zelo, capacidade e vigilância, de que a maior parte dão provas, não
era isso razão de esperar para cada alumna uma educação apropriada às suas
faculdades, necessidades particulares, n’uma palavra, direcção especial para
contrabalançar os muitos inconvenientes que temos mostrado. A alumna não
acceita senão o que lhe agrada acceitar das regras geraes endereçadas á massa de
que ella faz parte, e excepto quando determinações bem patentes para o bem ou
para o mal chamam sobre sua pessoa a attenção das mestras, ella segue
bruscamente o caminho pisado, sem mesmo tratar muito da explicação das couzas,
ou antes acommoda-se por instincto de imitação a um modelo recebido d’entre as
companheiras a gosto de seu capricho, modelo bom ou máo, segundo o resultado
do acaso, e que bastantes occasiões decide de todo o seu porvir. Não se pode
38
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também duvidar que essas mesmas intimidades entre as educandas, intimidades
cujos proveitos a principio tanto exaltamos, não sejam sufficientes para cauzar
grandes prejuízos. Não há quem desconheça que as más cabeças procuram suas
iguaes de muito melhor grado do que aquellas cujo caracter serio, não deixaria de
ser para ellas motivo de melhorarem: é igualmente sabido que se relações de
amisade entre fortes e fracos são o motivo de fazer apparecer, de uma parte a
franqueza, e de outra a gratidão, essas relações, quando são de natureza diversa,
emprestam erros muito perniciosos a todas essas cabeças.40

Dessa forma, divergindo quanto aos conteúdos presentes na educação da
mulher, pelo menos em um ponto desse complexo debate, os críticos
concordavam: as mães precisavam estar melhor preparadas para poderem
proceder à educação dos filhos, principalmente das filhas, sem precisar submetêlas a mestres ou até à própria escola, que não era entendida como o melhor espaço
para a educação, particularmente de meninas e, especialmente, nos primeiros anos
da criança. A frase constante do jornal A mãi de família exemplifica esse
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pensamento recorrente em Oitocentos: “Não consenti que vosso filho e
principalmente vossa filha se eduque fóra de vossas vistas”41.
Assim, entendia-se que a mãe era a melhor educadora que os filhos
poderiam ter e que cabia a ela o papel de mestra de suas crianças, considerando-se
que nenhuma outra pessoa, por mais habilitada que estivesse, podia substituí-la
nessa função.
No mesmo jornal A mãi de família, alguns anos antes, em fevereiro de 1879,
o redator Dr. Carlos Costa afirmava:
A mãi deverá ser sempre a primeira mestra, são os seus preceitos, os primeiros
recebidos, que perdurarão sempre. Se elles são máos dificilmente desaparecem as
suas conseqüências. Se são bons, pelo contrario, os beneficos fructos colhidos são
de inestimável valor. É mister portanto que a mulher seja educada
convenientemente quando menina, para que possa quando mãi, ser a primeira
mestra de seus filhos. (p. 187).

Continuando o mesmo artigo, o redator apontava, ainda, algumas questões,
elucidativas do pensamento da época sobre a educação doméstica a cargo das
mães e a educação dada nos colégios:
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Estarão na maior parte as mãis brasileiras nas condições de serem as mestras de
seus filhos? Poderão ellas substituir os collegios? Não, e infelizmente temos
exhuberantes provas disso. Mas de quem é a culpa? De nós mesmos. De nossos
educadores, legisladores, etc. No nosso paiz não é comprehendida ainda a educação
intellectual da mulher. Como já dissemos, somente se pensa nos meninos. As
meninas são em geral mal guiadas em sua educação. Com a deficiência d’esses
meios não poderão ser as mulheres completamente mãis. (Idem, ibidem, p. 187).

A educação Oitocentista, sendo realizada, em grande parte na Casa, e, como
tal, se constituindo em uma modalidade aceita e reconhecida, é compreensível que
fosse destinado à mãe praticá-la. Dessa forma, supõe-se que, na mentalidade da
época, os professores particulares, os preceptores e os demais mestres que
atuavam na educação doméstica, bem como os próprios colégios, fossem
considerados, muitas vezes, como uma alternativa à falta de educação das mães
para educarem seus próprios filhos.
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Tal pensamento era tão recorrente que algumas mães, não se sentindo
capazes de educar as filhas, entregavam-nas às avós, principalmente quando essas
moravam na Corte, pois havia, além disso, uma concepção, à época, de que, na
Corte, as meninas eram educadas melhor: “No interior, quando querem dizer que
uma moça é muito bem educada, accrescentão a phrase: foi educada na Corte”42.
Essa representação, provavelmente, se dava por haver, na Corte, um maior
número de mestres, bem como mais recursos literários que no interior da
Província. Entretanto, mesmo a educação feminina realizada na Corte, sofria
inúmeras críticas, pois apesar de haver mais oportunidades de ensino, a educação
da mulher era voltada para a vida doméstica e as aprendizagens oferecidas
enfatizavam os trabalhos manuais e as regras sociais, não sendo considerada a
necessidade de aprofundamento de conhecimentos, muito menos, a aprendizagem
de um oficio, semelhante a dos homens.
Ainda assim, havia para a mulher uma alternativa aceita, apesar das
discussões provocadas, que permitia romper, relativamente, os padrões da
educação oferecida: o exercício do magistério. No jornal O Futuro, em 1862, fica
explicitada como era entendida essa possibilidade:
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O lar doméstico, a vida da família constituem a existência normal da mulher. A sua
co-participação na vida política não passa até o presente de mera utopia, que, aliás,
não é justo confundir com a aspiração legitima, que deve ter toda a pessoa de
prover á sua subsistência pelos recursos da própria intelligencia e actividade. Para a
mulher instruída o magistério é o mais seguro refugio: e, bem que, na generalidade
dos casos, as habilitações profissionaes dos mestres inspirem mor confiança que as
das mestras, comtudo, em razão do seo sexo, tem estas decidida vantagem sobre
aquelles, quando se trata de sua admissão no grêmio da família.43

Dessa forma, a concepção de que a mulher era a mais adequada a ser
educadora das crianças e jovens, sua aceitação como professora, principalmente
na educação doméstica – por razões já analisadas neste estudo –, origina-se da
perspectiva dominante de que as mães eram as melhores educadoras para os
filhos, especialmente as filhas mulheres.
Nesse sentido, a idéia da educação doméstica realizada pela “mãe e mestra”,
plenamente reconhecida na sociedade Oitocentista, apesar de voltada para a
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educação dos próprios filhos, progressivamente, vai sendo ampliada, incorporando
a concepção de que a mulher é o ser mais indicado a dar educação às crianças,
especialmente na infância.
O pensamento da mulher, como educadora de crianças, começa, então, a ser
defendido, inicialmente, com argumentos voltados para a incapacidade de
algumas mães de educar os filhos, ou mesmo para aqueles que não tinham mãe.
Mais tarde, os defensores desse pensamento, buscam, até mesmo na ciência,
razões que justificassem ser a mulher, a melhor educadora para crianças e jovens.
No entanto, tais idéias não são assentidas, sem que provoquem inúmeras
discussões polemizadas nos periódicos da época, que vão desde o questionamento
do que podem as mulheres brasileiras mal instruídas ensinar aos meninos, tendo
em vista que, para as meninas, essa prática já era aceita, até a contenda sobre a
idade limite para que esse ensino ficasse a cargo da mulher, como exemplifica o
artigo intitulado Escolas primarias do sexo masculino, constante da revista O
Ensino Primário, publicada em 1885, onde o autor critica, ironicamente, a idéia
de deixar a educação primária dos meninos a cargo das mulheres:
(...) as idéias dos que pensam que as escolas de meninos de 6 a 15 annos de idade
devem ser entregues á direcção da mulher. A razão principal que allegam os
propugnadores da idéa (...), é que o homem tem muito que se occupar em um paiz
essencialmente agrícola e industrial como o nosso; ao passo que a mulher não tem
43
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outro meio de vida. Trata-se, pois, de afastar o homem do ensino, e dar um meio de
vida á mulher; será isto antes um principio sociológico, encarado pelo lado da
empregomania official, do que uma utilidade reconhecidamente pratica, em um
paiz que tem em suas fronteiras inimigos implacáveis e perseverantes em nos fazer
o mal que podem. (...) Transformem o espírito varonil do cidadão brazileiro, já tão
propenso a factos de ternura, no de filhos de Alcmena, disfarçados em Omphale, ou
no de Sardanapalistas vestidos de mulher e sentados entre ellas a bordar ou a fazer
crochet, que no dia em que a pátria exigir o valor de seus filhos encontrará não os
espartanos de outr’ora, mas os frouxos e effeminados athenienses de nossos dias.
Alcibíades foi educado também entre mulheres, mas tinha a Sócrates por preceptor.
(...) Emquanto se inventarem machinas de guerra, o homem há de ser o symbolo da
força, da energia e da coragem; e a mulher o emblema da paz, da timidez e da
brandura. Um distincto brazileiro, de profundos estudos pedagógicos, entendeu
formular uma organização de estudos militarisando o paiz por meio da escola
primaria. Militarisem as nossas escolas, tornando cada cidadão um defensor da
pátria, mas entreguem o ensino da escopeta e do sabre ás nossas patrícias, pela
transformação das nossas mulheres, que têm até medo do escuro, nas antigas
Amazonas, ou em outras tantas rainhas Crinolines. Ensinem cada menino a
conhecer, desde a segunda quadra da vida, quaes os deveres e direitos dos filhos de
um paiz livre e constitucional; direitos e deveres que mais tarde porá em exercício,
na communhão nacional, entregando o ensinamento de sua educação cívica a uma
senhora que geralmente se importa tanto com essas cousas, como nós nos
importamos com as rendas e bugigangas dos adornos feminís. Incutam no espírito
do menino os seus deveres de futuro chefe de família, mas entreguem esta educação
á mulher, que teremos excellentes pais e complacentes esposos. Não será difficil
que o homem se habitue a obedecer no lar domestico ao que principiou a obedecer
nos bancos da escola. É a educação pelo habito: em vez de ser o homem o protector
da mulher, seja esta a conselheira e o sustentáculo do homem, quem o dirija na vida
pratica como o dirigiu nas bancas escolares. (...) Calquem o caracter do futuro
cidadão no caracter actual de nossas patrícias, e vejam o ente hybrido que deverá
resultar desta consorciação.44

Dessa modo, o referido artigo demonstra algumas das prevenções existentes
à educação de meninos dirigida pelas mulheres, mesmo quando se tratava do
ensino primário, expondo as convenções existentes com relação às possibilidades
da mulher na sociedade Oitocentista. Apesar disso, o autor admite a educação de
meninos feita pela mulher até os 9 anos de idade, a partir de quando considerava
temeroso tal projeto de permitir a educação entregue à direção feminina, pelo
próprio descrédito que a sociedade lhe dava:
Nós também, apezar da convicção intima de que só se deve entregar á educação
feminina a creança até os 9 annos de idade; (...) Tememos, porém, pelo futuro de
nossos filhos, e comnosco se acha a maioria dos Paes e das próprias mães, que se
conhecem, que são os primeiros a retirarem os filhos da escola, dirigida por uma
senhora, quando vão elles desenvolvendo pela idade. Nenhum povo nas
circumstancias do nosso entregou a educação dos seus futuros cidadãos aos
cuidados da mulher, além da primeira quadra da existência. As próprias athenienses
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mandavam vir de Esparta mulheres que lhes criassem os filhos. Possuíam as
espartanas o amor da pátria e o desprendimento das graças das de seu sexo, pelas
austeras leis de Lycurgo. O luxo do toucador, a molleza engendrada pela ociosidade
das athenienses não supportavam tão pesado encargo (!) e, força é confessar que em
muitos pontos nos parecemos com aquelle povo que constituiu florescente
republica.45

Enquanto parte da sociedade – e pode-se afirmar na leitura das fontes que
era a maior parte dela – via as mulheres como despreparadas e incapazes de
tornarem-se exclusivamente responsáveis pela educação dos “futuros cidadãos”,
outros defendiam o desenvolvimento intelectual feminino e a ampliação não só de
suas possibilidades sociais como até a sua emancipação da tutela masculina, como
demonstra o discurso inflamado do Sr. José Francisco da Rocha, já em 1878,
intitulado As filhas brasileiras, transcrito na revista A Escola:
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Nos certames da intelligencia, a mulher tem sido empanada pelo brilho masculino
sem que todavia o homem tenha propriedades superiores para a illustração, para a
gloria e immortalidade. Conhecemos mulheres illustres, mesmo contemporâneas,
nas sciencias, nas artes, pelos talentos, pelo gênio, pelos emprendimentos;
entretanto não podemos explicar que influencia têm exercido essas tradições e
exemplos, em épocas mais esclarecidas, em gerações mais fecundas! Accaso todo o
talento feminino, todo o gênio, se resumirão em Semiramis, em Stael, em George
Sand? _Não. A mulher ainda tem gênio, tem talento como o homem. Sabeis o que
lhe falcta? _É “educação.” Tenha a mulher educação, e será estadista, será
publicista, será tudo. Tenha a mulher educação, e teremos a família perfeita e feliz,
a sociedade alta, intima, inabalável. (...) Filhas brasileiras! É tempo de desforçarvos do ostracismo doloroso a que tendes sido condemnadas por tão prolongadas
durações... Deixae esse retraimento mal entendido, que constrange as vossas
aspirações com tanto prejuizo para a humanidade. É tempo de apparecer a mulher
na imprensa, na tribuna... É tempo de, com sua palavra angélica, irresistível, fallar
ás gerações que vierem... É tempo de ampliar a educação da mulher, de descortinar
os mais largos horizontes á sociedade. 46

As contradições colocadas quanto ao papel da mulher na sociedade faziam
parte de um contexto, a segunda metade de oitocentos, no qual diversas
concepções eram revistas e algumas mudanças pareciam tornar-se viáveis, seja na
economia, seja na política, seja na sociedade. Além disso, nesse período, o Estado
Imperial conhece seu ápice e declínio, ambos deixando marcas nas esferas sociais.
A discussão do papel da mãe na educação dos filhos acaba, também, por
provocar o debate acerca do lugar da mulher na sociedade e, ao ser questionada
em sua capacidade e competência na educação das crianças, a própria educação
45
46

Ibidem, p. 55.
A Escola – Revista de educação e ensino. 1878, ano II, n. 4, p. 122-123.
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doméstica era questionada, com críticas à grande parte de seus mestres: às
mulheres e às mães, levando à exposição manifesta das deficiências existentes
nesse sistema e encaminhando a política de escolarização pública, que já se
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delineava sob a responsabilidade do Estado.
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5
A relação Casa e Estado na educação Oitocentista

Figura 18 – Benjamim Constant e sua filha.

5.1
O Governo da Casa e o Governo do Estado no debate educacional
de Oitocentos
A educação doméstica, ou seja, a educação que se dava na Casa para os seus
senhores refletia, não só o temor que os pais tinham de colocar seus filhos nas
escolas existentes, por preconceito, questões de saúde, emulação ou disciplina,
mas também a representação existente de que a educação na Casa afirmava um
estatuto de diferenciação social.
Dessa forma, a educação doméstica para as elites, no século XIX, era
amplamente aceita e reconhecida como a modalidade mais adequada para o
ensinamento dos filhos, principalmente das meninas e dos meninos até uma certa
idade.
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No entanto, tais práticas tornavam a educação dirigida pelo poder privado e
sob sua estrita responsabilidade, estruturação e vigilância, além de acessível a
poucos, descentralizada em suas ações, métodos, conteúdos e procedimentos.
Tendo em vista a importância que a questão educacional assume no Brasil,
principalmente, na segunda metade de Oitocentos, influenciada pelas idéias
européias, a classe dirigente do país concebe que a constituição e a afirmação do
Estado Imperial têm que priorizar a centralização das decisões e ações, entre elas
as educacionais.
A partir da concepção de que cabe ao Estado tomar “as rédeas” e interferir
nas práticas educacionais existentes, como uma estratégia do projeto
centralizador, tais idéias encontraram opositores, principalmente, entre as elites,
que julgavam essas medidas como uma afronta intervencionista ao poder que até
então era exclusivamente da Casa: decidir, contratar, fiscalizar e deliberar sobre a
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educação de seus filhos.
Enquanto o Estado Imperial lutava pela centralização e tomava medidas
neste sentido, a elite dominante inaugurava o processo de resistência a essa
interferência, transformando o século XIX em palco de discussões entre o
Governo da Casa e o Governo do Estado, as quais, têm como tema central, a
definição das relações que deveriam se estabelecer entre essas duas esferas de
poder.
Nessa perspectiva, o Governo da Casa caracterizava-se pelo governo da
família e pela perspectiva de manter nela o poder de decidir sobre as questões que
se relacionavam ao âmbito doméstico, como afirma Mattos (1994):
Governar a Casa era sobretudo governar a família, e nesta se incluíam os próprios
escravos, pois estes, como lembra S. B. de Holanda, então ‘constituíam uma
simples ampliação do círculo familiar, que adquiria com isso todo o seu significado
original e integral’. Governar a escravaria consistia em não apenas fiscalizar o
trabalho de massa dos escravos, ou escolher com acerto os feitores e saber evitarlhes as exagerações, mas sobretudo em criar as condições para que as relações de
poder inscritas na ordem escravista fossem vivenciadas e interiorizadas por cada
um de seus agentes, dominadores ou dominados. Governar a Casa era exercer, em
toda a sua latitude, o monopólio da violência no âmbito daquilo que a historiografia
de fundo liberal convencionou denominar de poder privado. (p. 113).

O Governo do Estado, por sua vez, procurava “não só coibir as exagerações
daqueles que governavam a Casa”, mas levar cada um dos governantes da Casa à
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“concepção de vida estatal”, rompendo com os poderes paralelos e
descentralizados, constituindo um único poder, centralizado e forte, do qual todos
os Governantes da Casa participariam.
Apesar da possibilidade da participação no poder público, podendo dispor
do Estado para fins corporativos, os governantes da Casa temiam a interferência
do poder público sobre suas propriedades, principalmente com relação ao poder
privado que exerciam.
Entre os aspectos que, especialmente, marcavam a tensão entre o Governo
da Casa e o Governo do Estado, um deles era a educação.
Os Governantes da Casa não podiam supor, até então, a educação de seus
filhos, como responsabilidade de outra instância que não a do poder privado, ou
seja, sob a escolha, vigilância, observância e espaço da própria Casa.
A educação havia estado, até aquele momento, constantemente submetida ao
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poder privado e ao Governo da Casa e romper com essas relações implicava
estabelecer outras, aceitas e dignas de crédito. Passar ao Governo do Estado parte
das atribuições do Governo da Casa, era entendido como a forma do poder
público interferir no poder privado, na Casa, coibindo e fiscalizando suas ações. A
disputa entre esses dois espaços refletia a própria disputa pela centralização,
unificação e concentração das políticas do Estado.
No entanto, as relações estabelecidas entre o Governo da Casa e o Governo
do Estado não eram “dicotômicas”, mas “dialéticas”, pois estar no Governo da
Casa, por vezes, também significava participar do Governo do Estado, portanto, as
relações estabelecidas entre estas duas esferas, não eram de oposição, mas de
delimitação dos espaços e da atuação de ambos os poderes: o privado e o público.
Nessa perspectiva, para efetivar o projeto centralizador do Estado, a forma
encontrada consistiu tanto na constituição de um corpo de funcionários, quanto na
redefinição das relações do Estado com outras instituições sociais, entre elas, a
Igreja, e, especialmente, a “Casa”. Era preciso reeditar as relações entre a Casa e
o Estado, nas quais, sem romper com os limites contextuais impostos, a Casa
aceitasse e reconhecesse a interferência do Estado.
Imbuída do poder privado, a Casa vai ser, desde o princípio das medidas
intervencionistas tomadas pelo Estado, resistente com relação a essa interferência
em seus domínios, principalmente aqueles que diziam respeito à autoridade e à
soberania sobre seus membros.
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Nesse contexto, para o Governo do Estado, administrar o Império convertiase em administrar e ordenar as grandes famílias e seus interesses, tendo, algumas
vezes, que se colocar contra privilégios e monopólios que elas detinham. Segundo
Mattos (Idem), “a Coroa se esforça para administrar homens, empenhando-se,
muitas vezes, em civilizá-los por meio de um sistema escolar”.
Nesse processo de centralização, a educação é um dos focos principais, não
só nos discursos das autoridades representativas do poder central, mas nas práticas
que começam a ser pensadas e adotadas. A centralização era a garantia da unidade
do Império e a unidade constituía-se na garantia de uma continuidade na ordem
das coisas.
Dessa forma, imbuída da relação dialética estabelecida entre o Governo da
Casa e o Governo do Estado, enquanto parte da elite apóia as medidas
centralizadoras do Estado, por serem as condutoras dessas medidas, outra parte
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resiste à interferência do Estado em suas regiões, bem como em suas “Casas”,
lutando pela permanência de sua autonomia de ação em seus redutos.
Assim, era preciso delimitar a fronteira entre a área privada e a autoridade
pública, ou seja, inaugurar outras relações, especialmente no cenário educacional,
nas quais estivessem definidos até onde a Casa permaneceria soberana e até onde
dividiria seu domínio e se subordinaria ao Estado.
No jogo de distanciamento e aproximação entre o Governo da Casa e o
Governo do Estado, eram peças fundamentais os agentes da administração
pública, os citados “agentes da centralização”1, constituídos por presidentes de
Províncias, chefes de legiões da Guarda Nacional, bispos, juízes, párocos,
médicos, chefes de polícia, professores e os empregados públicos de diversos
setores.
Os empregados públicos não eram os únicos agentes, mas tinham o papel
principal nesse cenário e o governo procurou privilegiá-los por diferentes meios,
bem como normatizar suas ações para evitar que privatizassem o público,
invertendo o nexo do princípio a que se propunha. Por outro lado, para não perder
o poder, os representantes da Casa almejavam tornar-se empregados do Estado,
reunindo os dois governos sob sua ação.

1

MATTOS, I. O tempo Saquarema. Rio de Janeiro: ACCESS, 1999, p. 201.
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Aos professores, também, cabia um papel principal. Como agentes do
Estado, eles deveriam diferenciar-se daqueles que se ocupavam da educação
doméstica e constituírem-se num quadro especializado e diferenciado. Para isso,
são estabelecidas diversas regras, que davam a direção dessa atividade, sendo que
o princípio de todas era que o professor, sob a responsabilidade do Governo do
Estado, não mais podendo contar com a vigilância da Casa, deveria ser fiscalizado
para que cumprisse com os deveres estatuídos. O desafio, com relação aos
professores, não se fazia apenas na fiscalização, mas partia da própria carência
existente de pessoas dispostas ao exercício dessa atividade sob o Governo do
Estado. Nesse sentido, a fim de preparar pessoas para o magistério, é instituída a
escola normal, que, regida por um diretor, estava sob a inspeção direta do
presidente da Província.
Nem todos aqueles que eram os mestres da Casa podiam candidatar-se ao
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lugar de professores do Estado. Havia exigências que, provavelmente, já eram
uma forma de conter os exageros da Casa e dar um outro enfoque à educação sob
a responsabilidade do Estado. Um exemplo disso é a proibição aos estrangeiros,
comumente usados como professores particulares e preceptores nas Casas. Para
matricular-se na escola normal, era necessário ser cidadão brasileiro, maior de
dezoito anos, saber ler e escrever e provar “boa morigeração”2. Nessas normas,
estava clara a intenção do projeto imperial de educação, interditando o acesso a
todos aqueles que pudessem comprometê-lo ou torná-lo semelhante ao enfoque da
Casa. Entretanto, não obstante os esforços do Governo do Estado, não havia
candidatos suficientes ou interessados na “carreira do magistério” e,
provavelmente, aqueles que exerciam a educação doméstica preferiam permanecer
nessa ocupação, ao invés de tornar-se um agente do Estado sob uma fiscalização
“escrupulosa e ativa”3.
A uniformidade e regularidade também visavam à difusão de compêndios,
traduzidos e impressos para a educação dos professores e dos futuros cidadãos
brasileiros, aprovados e recomendados pelo Estado, diferentemente daqueles
usados na Casa, que eram escolhidos seguindo a formação e a opção dos mestres.
Na verdade, tanto a interferência nos manuais, tornando-os diferenciados, quanto
a inspeção que é criada e ganha um quadro próprio de funcionários e
2
3

Idem, p. 255.
Ibidem, p. 256.
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regulamentos para esse fim, tem como finalidade imediata, dar credibilidade e
fazer com que os pais compreendessem a importância de mandar seus filhos à
escola pública estatal.
Segundo Mattos (1994), o objetivo último no processo de construção do
Império do Brasil não era substituir o Governo da Casa por meio da centralização,
mas estar em contato permanente com ele, romper seu isolacionismo para poder
vigiá-lo e dirigi-lo, através de uma rede administrativa formada por diversos
agentes.
Nessa perspectiva de consolidação dos agentes a serviço do Estado, em
fevereiro de 1854, pelo Decreto n. 1331 A, cria-se a Inspectoria geral de
instrucção primaria e secundaria do município da corte. Até então, as questões
relativas à instrução pública eram dirigidas por um órgão com um título e afazeres
mais restritos: Directoria dos Estudos.
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A criação da Inspetoria parece compor as medidas que buscavam o
fortalecimento do Estado na educação, entretanto, entre suas atribuições
constavam “frequentemente inspeccionar as escolas e demais estabelecimentos de
ensino”, não havendo nenhuma função descrita que submetesse a Casa a sua
fiscalização direta, resguardando-se, porém, as prerrogativas, tanto das licenças
para os professores, como dos exames realizados, perante o inspetor, para atestar
os conhecimentos dos alunos. À Casa, a obrigatoriedade da licença para lecionar
era um título opcional que poderia ser considerado ou não. Quanto aos exames,
esses, de fato, tornavam-se uma preocupação para alguns pais, especialmente de
meninos, pois às meninas a Casa oferecia aquilo que era considerado suficiente à
época.
Além disso, mesmo as funções previstas para a inspetoria, encontravam
diversas dificuldades para serem efetivadas e, muitas vezes, eram simplesmente
desconsideradas pela população.
As próprias condições estruturais de tal órgão colaboravam em sua
descrença como agente fiscalizador. Mesmo assim, pressionada por alguns setores
da sociedade, entre eles, políticos, jornalistas e professores públicos, a inspetoria
vai, pouco a pouco, ocupando os espaços previstos para sua atuação, porém,
sempre demonstrando reservas à interferência direta na educação da Casa,
estabelecendo-se relações que parecem respeitar a posição das elites quanto aos
ensinamentos de seus filhos.
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Seja porque as escolas públicas não eram freqüentadas pelas elites, seja
porque o ensino privado na Casa era representado como adequado às finalidades
esperadas, Casa e Estado, através da Inspectoria geral de instrucção primaria e
secundaria do município da corte, permanecem, desde sua criação, durante alguns
anos, mantendo relações que não eram conflitantes, ou simplesmente não
existiam.
No entanto, quando algumas medidas legais com intuito de unificar e
fiscalizar a educação começam a ser tomadas e têm na inspetoria os agentes da
execução de tais resoluções, estabelecem-se relações que ora parecem conflitar-se,
ora reúnem interesses comuns, muitas vezes levando a própria Casa a subsidiar as
medidas estatais, seja cedendo espaços destinados às escolas, seja pagando ou
complementando o salário dos professores.
Nesse momento, quanto aos procedimentos adotados, nem sempre o
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Governo da Casa demonstra o mesmo entendimento das resoluções estatais e
enquanto parte das elites resistem ainda, durante longo tempo, à interferência do
Estado, servindo-se de diversos fatores, entre eles, a extensão do território que
dificultava a chegada dos agentes, à dispersão excessiva da população em busca
de sobrevivência ou riqueza e à escassez generalizada de recursos financeiros para
implantar as medidas planejadas, outros setores apóiam as medidas tomadas,
mesmo que isso nem sempre significasse adotá-las.
Combinados,

esses

fatores

impunham

limites

ao

poder

central,

possibilitando que o Governo da Casa permanecesse sobrepondo os interesses da
Casa aos interesses do Estado. Essas circunstâncias constituíram-se num obstáculo
à ação “daqueles que representavam os interesses gerais”, incluindo-se aí, a
educação da população que, no interior, confinada à Casa, atendia apenas aos seus
senhores.
Na tentativa de reverter esse quadro, reivindicou-se a construção de prédios
públicos, como cadeias, escolas, câmaras municipais que, delimitados como
espaços neutros, poderiam aproximar a Casa do Estado.
A instrução pública, vista como instrumento de ação na implementação dos
projetos do Estado Imperial, foi usada pelo Governo do Estado para esse fim.
Assim, a instrução cumpria o papel de permitir que o Império se colocasse
ao lado das “Nações Civilizadas”, mesmo que fosse apenas por compartilhar as
mesmas intenções, quanto à instrução da população. Instruir todas as classes era o
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“ato de difusão das Luzes que permitiam romper as trevas que caracterizavam o
passado colonial; a possibilidade de estabelecer o primado da Razão, superando a
barbárie dos Sertões e a desordem das Ruas”4. Era a forma de ultrapassar as
tendências localistas representadas pela Casa, rompendo com as concepções
mágicas e supersticiosas, inserindo os indivíduos num universo bem mais
ampliado.
A escola pública estatal, todavia, possibilitava a inclusão, na sociedade,
apenas daqueles que já eram pensados como futuros cidadãos do Império. Havia o
claro objetivo de unificação dos conteúdos e dos métodos da educação doméstica,
“quebrando o excessivo individualismo dos mestres, expressão última do poder da
Casa”5, muito mais do que qualquer possibilidade ou finalidade de inclusão dos
excluídos, ou seja, na perspectiva política, a escola pública estatal emerge como
afirmação do Governo do Estado sobre o Governo da Casa, mudando o conteúdo
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e o método de ensino, porém, a essência permanece a mesma, ampliando-se, em
termos de acesso, apenas aquilo que não ameaçava o lugar dos privilegiados.
Na redefinição das relações entre o Governo da Casa e o Governo do Estado,
a educação doméstica resiste, não permitindo ao monopólio do Soberano quebrar
completamente o monopólio que os pais exerciam sobre as famílias.
No processo de delimitação dos espaços, o Governo da Casa vai percebendo
que a escola pública estatal pode também se constituir em espaço reservado aos
privilegiados, atendendo às perspectivas da elite, com os encargos e as
responsabilidades, como, por exemplo, a contratação e pagamento dos professores
e a construção de locais adequados, sendo assumidos pelo Governo do Estado.
Essa constatação vai, progressivamente, fazendo com que a Casa “renda-se” ao
Estado, estabelecendo com ele negociações e deixando que ele se encarregasse da
instrução ou da seleção, inspeção e fiscalização da educação, contudo,
constantemente vigiando o acesso e os fins para os quais a escola estatal estava
destinada.
Apesar dessa ascensão do Governo do Estado em relação ao Governo da
Casa, efetivamente, as medidas de centralização, simbolizadas na educação pela
escolarização da população, não surtem efeito imediato.

4
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Ibidem, p. 245.
Ibidem, p. 258.
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No final da década de 80 de Oitocentos, especificamente em 1888, havia na
Província do Rio de Janeiro, para uma população de 1.200.000 habitantes, 838
estabelecimentos de educação, entre escolas públicas, colégios particulares,
colégios secundários, classes noturnas e diurnas, escolas militares, confessionais,
liceus e asilos, sendo 552 para meninos, 292 para meninas e 14 mistas6. A rede de
educação doméstica, por sua vez, tinha, em alguns locais, uma proporção
equilibrada e até maior do que a dos estabelecimentos de educação, atingindo um
número significativo de Casas.
À resistência e permanência da Casa como espaço de educação, também
colaboraram alguns fatores da desestrutura do Estado, como os professores, que
eram em número muito pequeno, e sua formação, muito longe do desejado; mas o
fator principal foi, sem dúvida, o fato de que os alunos tinham uma freqüência
extremamente irregular à escola, o que, entre tantas outras dificuldades, como a
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própria locomoção, devia-se, provavelmente, à falta de hábito da educação fora da
Casa. Com situações diferenciadas e diante dos inúmeros obstáculos,
considerando as regiões da Província, em alguns momentos, a Casa acaba
provindo o Estado dos recursos, das instalações e do pagamento dos mestres, ou
seja, garantindo a própria existência de uma Instrução Pública.
A aceitação da interferência do Estado na educação é, no entanto, um
movimento lento e dialético, que ora avança e ora recua, fazendo com que as
formas de educação doméstica e de educação escolar permaneçam concomitantes,
às vezes, sob tensão, outras vezes absolutamente demarcadas, durante todo o
Brasil Imperial, em movimentos refletidos nas concepções de educação e
instrução tratadas a seguir.

6

Cf. ALMEIDA, José Ricardo Pires de. Instrução pública no Brasil (1500-1889) História e
legislação. 2 ed. rev.- São Paulo: EDUC, 2000, p. 279.
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5.2
Educação, instrução e obrigatoriedade do ensino: a quem cabe a
educação?
A discussão da legitimidade dos espaços, para a condução da educação no
país, suscitou outras questões referentes entre a Casa e o Estado. Além da disputa
de ordenação para instituí-la, havia questões de mérito, sendo a principal delas, a
diferença entre instruir e educar e, nesse universo de coexistência, o que cabia à
Casa e o que seria incumbência do Estado.
Nesse sentido, discutia-se em que medida, a partir da instrução, também
cabia ao Estado a educação, dentro do seu projeto de formação de cidadãos, para o
qual não bastava aos alunos adquirirem conhecimentos da língua portuguesa,
línguas, música, geometria, aritmética, história, geografia e doutrina cristã. Era
preciso, ainda, fazê-los adquirir princípios éticos e morais considerados
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0015646-CA

fundamentais à convivência social, introjetar-lhes os “germes de virtude e a idéia
dos seus deveres como homem e cidadão”7.
A definição do que era incumbência da Casa e o que deveria ser do Estado,
ou seja, a divisão de tarefas, vai constituir outro embate entre essas instituições.
Imaginava-se que tarefa tão gigantesca como a que constituía a educação, não
poderia permanecer apenas com a Casa, mas deveria incumbir, também, o
Governo do Estado. No entanto, a Casa resistia para conservar parte de suas
atribuições, a educação propriamente, em contraposição à instrução, que poderia
vir a tornar-se tarefa do Estado. Por outro lado, o Governo do Estado pretendia
muito mais do que a instrução. Mattos (1994) assinala que: “No laboratório
saquarema, tinha-se claro que instruir e educar, enquanto ações complementares e
não dissociadas, constituíam ‘dever sagrado e rigoroso do Estado’”8. Na verdade,
o que se reivindicava para o Estado não era tanto o dever, mas sim o monopólio
da direção das ações.
É preciso lembrar que o modelo de escola, instituído pelo Governo do
Estado, era o modelo francês, bem como toda a conceituação e o entendimento
filosófico da questão. Dessa forma, a utilização dos termos instrução e educação
estava baseada na distinção estabelecida por Condorcet, para quem “instrução
eram os conhecimentos positivos e certos dos quais o Estado era o despenseiro
7
8
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natural, enquanto que educação eram os sentimentos em assunto religioso e
político, domínio reservado onde o Estado devia abster-se de ingressar,
declarando-se independente”9.

Entretanto, particularmente nessa questão, o

Estado Imperial, no momento de construção do monopólio do soberano, não podia
abster-se e impunha-se ao Governo do Estado a incumbência tanto da instrução,
quanto da educação.
O conceito de educação era, no século XIX, um assunto polêmico e
controverso. O debate baseava-se em uma oposição entre educação e instrução,
entendendo-se que cada uma tinha seus próprios objetivos, métodos, agentes, e,
conseqüentemente, poderiam ser separadas e reunidas, bem como destinadas para
onde houvesse consenso.
Na verdade, implícita nessa polêmica, estava a luta, marcadamente existente,
entre o Governo do Estado e o Governo da Casa quanto à educação de crianças e
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jovens, e a resistência das elites pela educação doméstica, em oposição à
legitimidade exclusiva da escola pública ou da escola particular autorizada pelo
poder público, num contexto em que todas conviviam, ainda sem um estatuto
claro de qual a missão de uma e de outra: educação doméstica e escola, diante das
especificidades presentes naquela sociedade.
A constatação desta dualidade Casa e Estado, não muito clara à época, pois
tomada sob a discussão de educação e instrução, fazia com que políticos,
magistrados, legisladores e educadores tentassem especificar os lugares
pertencentes a cada um desses aspectos na educação.
Convivendo com a escola formal desde a instituição dessa, a educação
doméstica concebia, até então, com clareza, qual era a sua função e a quem se
destinava na Casa, baseada na convenção social existente. A partir dos projetos
centralizadores do Estado, a educação doméstica começa a sofrer pressões para
limitar seu âmbito de atuação e vê crescer os movimentos pela escolarização da
população.
Nesse intenso debate, presente na segunda metade de Oitocentos, fica
demonstrado, com nitidez, que a Casa e seus mestres não pretendiam abrir mão da
educação imputada na esfera doméstica, nem transferir para a escola emergente
todas as funções da educação doméstica, mas dar estatutos diferenciados a cada

9

Ibidem, p. 252.

278
uma das esferas, permitindo a sua coexistência. Mauad (In PRIORE, 2000), ilustra
esse discurso:
No entanto, a escola só poderia cumprir o seu papel se a educação doméstica
cumprisse a sua finalidade: o estabelecimento dos princípios morais. “Se for
preciso escolher”, escrevia o articulista da Revista Popular, na edição do dia 20 de
janeiro de 1859, “antes educação do que instrução, antes moralidade do que
sciencia, antes fazermos homens de bem do que sabichões”. (p. 150).

Conseqüentemente, tal discussão vai encaminhar uma separação entre
educação e instrução. Se, para a educação doméstica, educar significava
estabelecer princípios morais, desenvolver, formar e instruir os sujeitos, a partir
dos conhecimentos acumulados pela humanidade, preparando-os para os seus
devidos papéis sociais, da escola formal, a Casa esperava apenas o cumprimento
do aspecto relacionado à instrução, conservando-se os demais no espaço
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doméstico e para os quais ficariam incumbidos os próprios familiares.
Na tentativa de disciplinar esses papéis, inúmeras discussões foram
suscitadas.
Em 1873, o jornal O Sexo Feminino10, em editorial intitulado Educação
physica, moral e intellectual estabelecia os conceitos de educação e instrução
tratando-os como aspectos completamente distintos:
Nunca se diz bastante o que bastante se deve dizer. São duas cousas distinctas, a
que cumpre não confundir – a educação e a instrucção. O esforço que empregamos
para tornar as creanças capazes de preencherem, com a máxima perfeição possível
o seu destino – a observação attenta e continua que é preciso por em pratica para
extirpar do fundo do coração infantil o gérmen do mal, com que nasceu – a
transformação que é preciso operar no gênio do menino ou da menina, gênio muitas
vezes de uma requintada perversidade, indicio precursor de um triste futuro; em
uma palavra, fazer com que seja bom ou menos máo quem infelizmente tiver
nascido ruim – eis o que é a educação. (p. 1).

A partir do conceito, a autora acrescenta que a educação divide-se em três
espécies: “physica”, que procura formar homens robustos e sadios; moral, que tem
por fim encaminhar o homem para o amor ao bem e “intellectual”, que “tende a
fazer adquirir conhecimentos, conservando-os e ampliando-os”. Nesse sentido, a
autora sustenta que “somente” a mãe está apta a educar o filho e quanto à
instrução, essa deveria ser dada pelo mestre nos colégios: “A educação moral,
10

O sexo feminino. Semanário dedicado aos interessses da mulher. Cidade da Campanha,
04/10/1873, ano I, n. 5, p. 1.
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bem como a physica e intellectual tem até o presente estado a cargo dos
professores; mas isso constitue um erro que desabona o senso comum: o mestre só
deverá instruir e jamais educar”. Segundo a autora os pais estavam cada vez mais
declinando de suas obrigações de educadores e deixando para os mestres essa
tarefa. Na perspectiva da autora, os piores eram os preceptores que, como mestres
das Casas, tornavam-se substitutos pagos das tarefas da mãe. Para ela, a educação
só podia ser dada pela mãe, na Casa, e a instrução pelos mestres, no colégio, o que
deveria, pelo menos, começar a ser praticado, reduzindo-se, progressivamente, a
utilização de mestres domésticos:
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Não se poderá conseguir de momento que as mães assumão desde já a tarefa de
educadoras, não convirá mesmo que se retire esse encargo dos preceptores e
preceptoras; estes males da sociedade já estão arreigados, porem cumpre não
desanimar, tratemos de debellar estes preconceitos, de curar este cancro,
extirpando-lhe as raízes.11

Assim como o jornal O sexo feminino, outros periódicos compartilhavam
semelhante concepção acerca de educação e instrução, como o jornal Instrucção
Nacional12, em artigo citando o discurso do Conselheiro Dr. José Liberato
Barroso, publicado em 1874:
As escolas não educam, instruem. Não quer isto dizer que a educação se não deva
ahi desenvolver e completar; mas que os princípios da educação, o gérmen moral
que a escola deve cultivar e aperfeiçoar, o homem recebe no lar doméstico, no seio
da família. O mestre é impotente para formar o caracter: é uma verdade que a
experiência de todos os povos e de todos os tempos, demonstra. Essa freqüente
aberração de um caracter impuro e corrompido, ligado a uma intelligencia robusta e
rica de conhecimentos não póde ter outra explicação. A mãi de família e o mestre,
eis o segredo da regeneração da moralidade no povo brazileiro. (p. 51).

Entretanto, muito longe de constituir um pensamento uniforme, a concepção
de educação e instrução e a quem cabia ministrá-las às crianças e jovens, era
motivo de controvérsias, com opiniões diversas que ora se aproximavam, ora se
distanciavam totalmente.

11

Idem, ibidem, 11/10/1873, ano I, n. 6, p. 1.
Instruccao Nacional: Revista de Pedagogia, Sciencias e Lettras. Rio de Janeiro, dezembro de
1874, n. 2, p. 51.
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Desse modo, a revista A Escola, em artigo denominado Considerações
geraes sobre a disciplina escolar e a necessidade de uma reforma, publicado em
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1878, afirmava:
Este atraso de nossa pedagogia, de que tem resultado a negação completa da
educação, eu não posso deixar de attribui-lo ao erro de muita gente, que pensa que a
educação deve competir exclusivamente á família, ficando ao mestre só o cuidado
de transmittir ao discípulo as idéias contidas nos livros didáticos em uso, livros que,
como todos sabem, nem sempre são preferidos por sua superioridade, ou
excellencia! Eu reputo falsa e altamente prejudicial á nação futura uma tal
distincção. Com effeito, o que é que se entende por educar? Educar é preparar a
criança para a sociedade; é dirigir, é conduzir o ente racional do estado bruto de
natura, ou de ignorância, até faze-lo cidadão útil, capaz de preencher as funções
sociaes que lhe competem. Ora a família enceta, é verdade, este trabalho
inoculando na criança innocente as primeiras noções; mas a família é uma
sociedade pequena, e em geral de pequenos recursos, que não póde, na mór parte
dos casos, resolver um problema tão complicado: vê-se obrigada a delegar essa
incumbência aos mestres, quer estes sejam retribuídos pelo Estado, quer o sejam
particularmente. E, se não é esta a razão da fundação das escolas, ellas podem ser
fechadas sem prejuízo de ninguém, e com grande proveito para os cofres públicos.
(p.167).

A concepção que defendia a escola como instituição de educação e instrução
também era compartilhada pelo jornal O Domingo13, em editoral acerca da
instrução pública no Brasil publicado em 1873:
Em um menor há em primeiro lugar a educação physica a fazer-se durante a
meninice, que é do dever paterno e materno, e em segundo lugar há a educação
intellectual e moral, de que pode ser exonerada a paternidade, cabendo a sua tutela
ao Estado, que deve vigiar os pedagogos. A educação da mocidade deve, em nossa
opinião, tocar ao Estado, porque todo o cidadão tem o direito de ser tratado pela
mãi pátria como o melhor de seus queridos. A sociedade depende da instrucção
publica tanto quanto a religião depende da propagação da fé. Uma instituição que
rege os destinos da sociedade não pode ser entregue unicamente aos cuidados
privados. Eis porque ella deve ser a custa e sob a inspecção do Estado. (p. 2).

Uma terceira corrente, que se afirma posteriormente, na década de 80 de
Oitocentos, rompendo com o conceito estabelecido de educação e instrução como
coisas distintas, já entendia que educação e instrução não podiam ser separadas,
pois eram quase “sinônimos” em se tratando da escola primária. Para esses, o
homem não podia ser visto como um ser unicamente intelectual, mas era também
“physico e moral”, e não se podia atender distintamente a essas três manifestações
de sua individualidade:
13
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281

Educação e instrucção são cousas tão estreitamente ligadas, diz um distincto
escriptor, que não há separal-as, principalmente na primeira idade, como não; é
fácil então, e ainda depois separar o exercício das diversas faculdades cujo
desenvolvimento simultaneo constitue a harmonia da vida individual.14

Tais discussões acerca de educação e instrução não eram isoladas, mas se
davam em um contexto mais ampliado da polêmica em torno da instrução pública,
em uma época, na qual uma significativa mudança e, talvez, a mais importante até
então, estava sendo encaminhada através dos dispositivos legais.
O senado havia aprovado, em 1871, o projeto de autoria de Antonio Cândido
da Cunha Leitão, o qual tornava o ensino primário obrigatório, constituindo a Lei
n. 1591 de 1871.
A obrigatoriedade do ensino primário dividiu as opiniões, que iam desde
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aqueles que consideravam tal medida a mais acertada, como aqueles que julgavam
uma interferência sem precedentes do Estado na educação. O ensino primário
obrigatório estava estabelecido pela lei nos seguintes termos:
Que os pais, tutores ou protectores que tiverem em sua companhia meninos de 7 a
14 annos e meninas de 7 a 12 annos de idade serão obrigados a dar-lhes instrucção
primaria; entendendo-se esta obrigação por emquanto nas cidades e villas dentro
dos limites da décima urbana;
Que os pais, tutores ou protectores, que não mandarem seus filhos, tutelados e
protegidos a uma escola publica ou particular, deverão communicar ao
inspector parochial de instrucção os meios pelos quaes os instruem,
declarando o nome dos professores que escolherem;
Que os professores públicos e directores de escolas particulares apresentarão de 2
em 2 mezes um mappa da freqüência dos seus alumnos, contendo os nomes destes e
de seus pais, o numero de faltas, a razão justificativa dellas e as notas de applicação
e comportamento;
Que os meninos e meninas não deixarão a escola antes da idade determinada na lei,
salvo tendo sido julgados habilitados em exame publico;
Que o inspector municipal de instrucção averiguará no fim de cada anno os
meninos e meninas que em seu município estiverem no caso de freqüentar a escola
no anno seguinte e em outubro prevenirá aos paes, tutores e protectores;
Que o pai, tutor ou protector, que não mandar seus meninos á escola depois deste
aviso será de novo intimado pelo inspector parochial, e se essa intimação não
produzir effeito o inspector municipal levará o facto ao conhecimento do conselho
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O Ensino Primário. Rio de Janeiro, maio de 1884, ano I, n. 1, p. 30

282
municipal, o qual multará o culpado em 4$, podendo esta multa ser repetida e
elevada a 20$ em caso de reincidência, mediando 2 mezes de uma pena a outra;
Que o inspector municipal conhecerá dos motivos das faltas dos alumnos e quando
não as julgar justificadas admoestará os pais, tutores ou protectores, e na
reincidência lhes imporá a multa de 400 rs. por falta do alumno;
Que das penas pecuniárias assim impostas haverá recurso para o presidente da
província no praso de 10 dias contados da intimação;
Que as multas serão recolhidas á secretaria provincial;
Que os pais, tutores ou protectores de meninos que não puderem vestil-os para irem
á escola tem direito a que se lhes forneça vestuário decente e simples para esses
meninos, justificando perante os conselhos municipaes a necessidade do auxilio e
não tendo lugar a imposição de multas antes da decisão;
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Que o vestuário será fornecido com o producto das multas impostas, concorrendo o
cofre provincial com as quantias que faltarem;
Que os inspectores municipaes e de districto verificarão a exactidão dos mappas de
freqüência apresentados pelos professores públicos e directores de escolas
particulares;
Que serão isentos da obrigação da lei os meninos ou meninas que provarem
impossibilidade physica ou moral;
Que não se comprehende na lei os filhos das mulheres escravas de que trata a lei n.
2040, de 28 de Setembro de 1871.15

A argumentação para a proclamação da lei baseava-se na constatação de
que deixando o ensino livre, apesar da criação de escolas nos povoados mais
afastados e humildes, do estabelecimento de bibliotecas, da instituição de aulas
noturnas e da organização do magistério para atrair homens aptos e de “vocação”,
os resultados obtidos não eram satisfatórios, pois a freqüência às escolas e o
aproveitamento dos alunos deixavam muito a desejar.
A pouca freqüência às escolas era atribuída a várias causas, entre elas, a
“incúria” dos chefes de família que permitiam a “sua prole crescer na ignorância,
privando-a da instrução rudimental”, o que fazia com que mesmo escolas já
criadas não funcionassem.
Além da pouca importância que alguns pais davam à educação formal dos
filhos, outros aspectos colaboravam para que mesmo as escolas existentes e em
funcionamento não fossem procuradas pelos pais dos alunos, como descreve o
15

Cf. transcrito no jornal A instruccao publica. Folha hebdomadaria. Rio de Janeiro, 21/04/1872,
ano I, n. 2, p. 10-12 – grifo meu.
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relatório de 1871, de um professor primário da freguesia de Natividade de
Carangola, publicado no jornal A instrucção publica:
O numero de meninos nesta freguezia é extraordinário e poder-se-hia elevar a mais
de 150 a matricula da minha escola, se não fossem as causas que passo a dar: 1a a
longitude em que alguns moram, não podendo os paes por sua extrema pobreza,
sustental-os em casa na povoação e ainda menos como internos na escola, para o
que tem licença. Bem quizera admitir na minha escola muitos alumnos pobres,
morando commigo, sem nada me pagarem, mas as minhas circunstancias não o
permittem, e por isso só admiti dous. A 2a causa é que alguns fazendeiros têm
mestres em casa ensinando os filhos e filhas. A 3a finalmente é a pouca vontade
de alguns, que morando bem perto da escola não cuidam em pôr os filhos nella,
apezar de eu lhes ter ponderado por muitas vezes o grande mal que estão fazendo
aos filhos: mas é o mesmo que clamar no deserto! Enquanto os paes não forem
obrigados a darem instrucção aos filhos, sempre ade acontecer isto. (grifo meu).16

O relatório do professor da freguesia de Natividade de Carangola, escrito

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0015646-CA

antes da Lei que tornava obrigatório o ensino primário, apontava, ainda, a
necessidade dessa medida, descrevendo as causas que colaboravam para as
circunstâncias em que se encontrava a instrução pública:
A frequencia no anno de 1871 foi quase igual a matricula. No passado de sessenta e
tantos, e no presente da mesma fórma, excepto em alguns mezes cujas causas passo
a mencionar. Em todos os annos nos mezes de abril, maio e junho, a freqüência
diminue consideravelmente, devido isso à colheita do café, cuja cultura é aqui em
grande escala. A maior parte dos meus alumnos são filhos de pobres e então nesses
mezes, elles os occupam; os que não têm café, alugam aos que o têm, sem que se
lhes dê a falta na escola. Alem disso por qualquer circumstancia estão faltando; no
mappa que vai junto a este relatório, vê-se claramente as faltas que os alumnos
commetem durante o anno; alguns há que faltam mais do que freqüentam a aula. Há
também muita negligencia da parte dos paes, quer ricos, quer pobres, em dar
instrucção aos filhos, porque alguns, como são analphabetos, também não se
importam que os filhos o sejam. Outros há que mal os apanham lendo, escrevendo,
e fazendo as quatro operações retiram-os, porque já os julgam muito habilitados e
d’ahi resulta a grande difficuldade com que lutam os professores das escolas ruraes
para apresentarem alumnos promptos no fim do anno. Ah! Ensino obrigatório,
quanta falta fazes! Neste anno além da diminuição da freqüência costumada, nos
mezes acima referidos, ainda uma outra cousa inesperada veio perturbar a minha
bonita freqüência! Cinco casos de bexigas deram-se aqui nesta povoação nos mezes
de setembro e outubro, obrigando a maior parte dos seus habitantes a fugirem
espavoridos, abandonando suas casas! Alguns fazendeiros que tinham os filhos em
casas na povoação, os retiraram logo, e o pavor apoderou-se de todos. Durante os
dous mezes referidos, nenhum menino mais veio á escola e então tive o desgosto de
ver a minha freqüência reduzida a 6 alumnos, isto mesmo, porque 4 eram internos e
2 visinhos, os quaes também retirar-se-hiam se por ventura a moléstia continuasse.
Mas a misericórdia divina veio sobre nós, e o flagello cessou, os meninos de perto
vieram voltando ainda meio tímidos, a instancias minhas, que quase vi o meu
16

A instruccao publica. Folha hebdomadaria. Rio de Janeiro, 1874, ano III, n. 4, p. 37.
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trabalho perdido e então no dia dos exames (2 de dezembro) estavam presentes 35.
Os de longe não voltaram mais este anno, porque uniram o tempo que durou a
moléstia ao mez das férias, ou por outra, fizeram as férias maiores. (grifo meu).17

No intuito de reverter esse quadro e acreditando que, por força de lei, isso
seria possível, o ensino primário obrigatório foi estabelecido, seguindo, mais uma
vez, o exemplo que já era adotado em outros países. Assim se expressava, quanto
a essa matéria o relatório transcrito no jornal A instrução pública18:
Se o Estado não tem o arbítrio de constranger o cidadão a mandar o filho para a
escola por elle mantida e cujo ensino superintende e dirige, não se lhe póde negar o
direito de obrigar o pai negligente a dar educação ao filho pelo modo que bem lhe
convier, ou em sua casa ou em estabelecimentos particulares de sua confiança. O
que é essencial é que a criança freqüente uma escola; que aprenda a ler e escrever,
pois o pai na phrase de um escriptor moderno, não tem o direito de optar entre a
educação e a ignorância do filho. (p. 330).
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No entanto, o estabelecimento do ensino primário como obrigatório não foi
suficiente para alterar os costumes existentes e a freqüência irregular que era uma
prática constante, como aponta o discurso proferido pelo Dr. Luiz Corrêa de
Azevedo na conferência literária realizada em 25 de janeiro de 1874, transcrito no
jornal A instrucção publica:
Na casa da família, onde os filhos são demasiadamente queridos, há sempre uma
desculpa para o menino que se não sente disposto a ir á escola; dahi, dessa
negligencia, nascem pretextos, desculpas e erros. O menino não irá á escola porque
doe-lhe a cabeça – porque está quente o sol – porque chove ou venta – porque há
baptisados, festa em casa – mesmo porque não quer ir; e ao pequeno cidadão nada
o deve obrigar. Se na comprehensão de nossos direitos, não estudarmos
religiosamente os nossos deveres, andaremos sempre a descobrir grilhões que nos
manietam na nossa liberdade individual. Mas a liberdade só póde existir, real e
sagrada como deve ser admittida, quando por educação possuímos e executamos a
doutrina de todas as nossas obrigações. (...) O homem pertence á nação; concedelhe ella direitos, mas também reclama delle o cumprimento de deveres.19

Com a obrigatoriedade do ensino primário, o Estado põe em prática parte de
seu projeto de centralização da educação, pois apesar de ser apenas obrigatório
que se mande ensinar às crianças, podendo isso ser feito como os pais julgassem
melhor, tais medidas atingiam, principalmente, as camadas mais desfavorecidas
17

A instruccao publica. Folha hebdomadaria. Rio de Janeiro, , 1874, ano III, n. 4, p. 37.
A instruccao publica. Folha hebdomadaria. Rio de Janeiro, 14/09/1873, ano II, n. 37, p. 1.
19
A instruccao publica. Folha hebdomadaria. Rio de Janeiro, 22/02/1874, ano III, n. 8, p. 1.
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da população, que não podiam contratar mestres ou mandar os filhos para os
colégios particulares. Dessa forma, as elites que já mandavam ensinar a seus
filhos na Casa, ficavam resguardadas na liberdade de fazê-lo, mas, ainda assim,
preocupavam-se com a interferência do Estado que se acirrava e, brevemente,
poderia bater às suas portas. Da obrigatoriedade do ensino primário, julgava-se, a
despeito do ceticismo de alguns quanto à ousadia do Estado, faltar muito pouco
para ser decretada a escolaridade exclusivamente tutelada pelo Estado, seja na
chancela das habilitações dos agentes, como na fiscalização dos estabelecimentos,
ou, ainda, a escolaridade obrigatória. O temor causado pela centralização do
Estado e sua ascendência, cada vez maior, sobre a educação levam à conseqüente
discussão acerca da liberdade de ensino e de seus agentes para ensinar, pois uma
vez tornado obrigatório o ensino primário, preocupava-os o fato de quem seriam
os sujeitos e quem atestaria suas habilidades para proceder à ordenação legal.
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Assim sendo, tal medida de obrigatoriedade do ensino primário desencadeou
o debate acerca da liberdade de ensino, ambas, polêmicas que inquietavam a Casa
e os partidários de sua incontestável posição na educação das crianças e jovens,
sendo possível, pelos jornais da época, acompanhar a eloqüência de seus portavozes:
Senhores, a par do ensino obrigatório cumpre assegurar a liberdade no ensino e a
liberdade de ensino. Chamo a liberdade no ensino o direito que têm os paes de
escolherem para seus filhos o estabelecimento ou professor, que lhes merecer
confiança, ou mesmo de instruí-los em sua própria casa se o julgarem conveniente.
Esse direito ninguém o contestará. O que a sociedade pode exigir é tão somente que
a criança se instrua; mas o logar, o modo dessa instrucção pertencem ao livre
arbitrio dos paes. Priva-los delle seria uma tyrannia, um absurdo. Chamo
liberdade de ensino a faculdade ampla que todos devem ter de abrirem escolas e
lecionaremas matérias em que se julgarem habilitados, sem dependência do
placet,ou auctorização do governo. Ensine quem souber, quem quizer e como lhe
approuver. Nada tem com isso a auctoridade. Se o professor pregar doutrinas
errôneas, imorais ou perigosas, ai estão o poder judiciário para puni-lo e as famílias
para resolverem se seus filhos devem ou não continuar a ouvi-las. Esta fiscalização
do pai e da família é mil vezes mais útil e eficaz que a dos agentes oficiais do
Estado, porque inspira-se no sincero e natural interesse pelos progressos do filho e
do parente, interesses que não sentem, nem podem sentir tais agentes, que na
maioria dos casos apenas querem salvar as aparências, preenchendo formalidades
vãs, ou levantam questiúnculas, que desgostam e desanimam quantos estão sujeitos
a sua inspecção, a qual por isso mesmo nada produz de bom. Inspecione e fiscalize
o Estado as escolas que subvencionar, e deixe as demais entregues a iniciativa, que
as houver criado. Limite-se a observar o que nelas se passar, adotando nas suas o
que lhe parecer aproveitável, esclarecendo o público sobre os inconvenientes do
que lhe parecer abusivo e perigoso. A não ser isto, não lhe reconheço outro direito,
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e a sua intervenção é sempre esterilisadora, quando excede d’esses limites. (grifo
meu). 20

À Igreja também desagradava a idéia da interferência do Estado na
educação, pois temiam o desdobramento na centralização pretendida, uma vez que
se tratava da instituição mais interessada no projeto de liberdade de ensino,
principalmente porque possuía colégios e muitos eclesiásticos viviam da renda de
ensinar nas paróquias e, de forma itinerante, nas Casas pelo interior do país, como
expõe o editorial intitulado O ensino livre, do jornal Correio familiar21, no ano de
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1875:
É mister que os pais e mãis de família no Brazil se convençam, como
dolorosamente convictos já começam a ficar os da França, que a liberdade do
ensino, quer primário, quer secundário, é uma questão de vida e de morte para á
família catholica, pois vai nella jogada a sua consciência e a sua integridade moral;
consciência, que só Deos e a sua Egreja póde ter como juiz; integridade, de que só
o casal, por seu consenso mutuo, é ministro. (p. 2).

Nessa perspectiva, demonstrava-se, por parte de diversos setores da
sociedade, uma grande preocupação, quanto ao estabelecimento de normas
relativas à questão da liberdade de ensino. Debatia-se a legitimidade da
interferência do Estado como único órgão que poderia autorizar aqueles que iriam
ensinar nas Casas, em colégios, ou abrir estabelecimentos de ensino, ou seja, o
Estado como instância de concessão de habilitações e licenças e de autorizações
para o funcionamento das instituições escolares.
Nesse sentido, muitos dos defensores do ensino primário obrigatório, por
outro lado, temendo a centralização excessiva, também se posicionavam a favor
da liberdade de ensino, engajando-se em uma perspectiva educacional ampliada,
que se baseava, primeiramente, na obrigação que os pais tinham de mandar educar
os filhos e, em segundo lugar, na possibilidade da execução dessa obrigação como
um ato de inteira responsabilidade dos pais, desde a escolha da modalidade em
que se daria a educação, ou seja, na Casa, no colégio particular, ou na escola
pública, até a fiscalização que sofreria o espaço escolhido, considerando-se os
pais, os sujeitos mais indicados a esse procedimento, em detrimento do Estado.

20

Conforme editorial do jornal A instruccao publica. Folha hebdomadaria. Rio de Janeiro,1872,
ano I, n. 42.
21
Jornal O Correio Familiar. Rio de Janeiro, 1875, ano I, n. 11.
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Dessa forma, o discurso proferido na Câmara dos Deputados pelo senador
Dr. Antonio Candido da Cunha Leitão, em sessão de 16 de julho de 1873, por
ocasião da apresentação do “projecto do ensino livre”, ilustra esse
posicionamento:
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Há alguns mezes tive a honra de apresentar á consideração da câmara um projeto
que tinha por fim estabelecer a instrução primária obrigatória. Hoje venho pedir
para o paiz a liberdade do ensino: é ella uma aspiração nacional, reclamada em
todos os ângulos do Império. Não cansarei a câmara em provar a necessidade e a
utilidade do ensino livre. Poderosa alavanca da civilisação moderna, a liberdade do
ensino é geralmente aceita por todas as nações cultas, deve mesmo ser considerada
como dogma na religião política e social de um povo livre. Em mais de um sentido
manifestão-se os seus benéficos effeitos. Na instrucção primaria são novas e muitas
escolas que se abrem. A escola, por sua influência sobre o trabalho, é uma palavra
de animação á industria. Escolas que se abrem são prisões que se fechão á justiça
criminal. Na instrucção secundaria e especial, tão em atrazo entre nós, essa
liberdade torna-se-hia uma esperança que não seria perdida. Na instrucção superior
é onde mais se revela a necessidade do ensino livre, ahi também são mais os seus
resultados. (...) Na instrucção primaria e secundaria é muito para desejar no paiz a
mais completa liberdade de ensino? Sabe-se o que são entre nós os títulos de
capacidade: os empenhos substituem as habilitações. Deve-se restringir a liberdade
unicamente debaixo do ponto de vista da moralidade; é tudo quanto se póde exigir.
(...) Depois de aberta a escola ou collegio, é pois a família o mais competente fiscal
da moralidade do professor; a ninguém póde a lei melhor do que a família,
encarregar da boa escolha dos mestres para seus filhos.(...) O ensino livre tem por
fim permittir áquelles que se julgarem habilitados a livre lição dos conhecimentos
úteis, ensinando cada qual e a seu modo aquillo que souber: é a primeira das
liberdades humanas, como disse Lamartine, porque tem por fim a liberdade, que
cada um deve gozar, de transmittir livremente as suas idéas e opiniões. A nossa
constituição política já consagrou o principio da instrucção gratuita. Com as duas
idéas, a do ensino obrigatório e a do ensino livre, ter-se-há traçado para o paiz
as grandes bases da instrucção publica no século atual. (grifo meu). 22

Por sua vez, os defensores do projeto de centralização e do próprio Estado,
como condutor e fiscalizador das medidas educacionais, não eram menos
veementes e, constituindo uma parte significativa dos debatedores, respondiam às
críticas, tentando demonstrar a necessidade de até ampliar a interferência estatal.
Quanto à obrigatoriedade do ensino primário, afirmavam:
O Estado tendo estabelecido escolas para os meninos tem o direito de compelir os
pais a usarem dellas ou a darem a razão porque o não fazem. Este principio está
sendo hoje universalmente admitido. A instrucção obrigatória não é repugnante aos
princípios liberaes: não são estes que a combatem, mas os retrogados; e os paizes
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A instrucção publica. Folha hebdomadaria, 24/08/1873, ano II, n. 34, p. 295.
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adiantados da Europa tiveram e têm muita fé no ensino obrigatório. A instrucção
publica deve, pois ser obrigatória.23

Quanto à liberdade de ensino pretendida, os defensores do projeto
centralizador opunham-se ao “ensino livre” e como resposta aos argumentos
apresentados, posicionavam-se atacando o próprio Estado, a quem acusavam de
abandono das escolas públicas, imitação excessiva de modelos estrangeiros e
mentor de um “consorcio hybrido” da centralização com a liberdade, no qual ao
mesmo tempo em que estabelecia a intervenção em matéria de ensino, tornando o
ensino primário obrigatório, criando a inspetoria e o conselho com delegados que
possuíam extensas atribuições reguladoras, proclamava a vigilância dos pais de
famílias, baseada nos seus critérios, quase sempre originados de seus interesses
individuais. Dessa forma, os oponentes traçavam um quadro do que seria a
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liberdade de ensino pretendida:
O poder publico quer derramar as luzes; mas apagando, extinguindo os focos
naturalmente luminosos, para creal-os, por assim dizer, artificiaes. As provas de
capacidade profissional são nullas para o magistério particular. Ensina quem quer
ensinar, o que quer ensinar, como quer ensinar, onde quer ensinar. Ensina quem
quer ensinar: tão facilmente se faz instituidor o ignorante como o instruído, o sábio
como o pedante, o professor como o curioso. Abrem-se para todos as portas do
magistério. Ensina o que quer, o que lhe apraz ensinar: o atheismo ou o deismo, a
fatalidade ou a liberdade, o materialismo ou o espiritualismo, a republica ou a
monarchia; os espíritos têm sêde e fome de saber, demos-lhes a água límpida que
mana do alto das montanhas ou a estagnada e salôbra dos charcos; demos-lhes o
alimento substancial da vida ou a substancia tóxica da morte, pouco importa.
Ensina como quer ensinar: todos os compêndios são approvados, todos os
methodos são excelentes: póde ser a grammatica portugueza de Soares Barbosa ou
a de Grivet, a grammatica latina de Castro Lopes ou a de Clintock, o compendio de
philosophia de Soriano ou o de Geruzez; o ensino póde ser individual ou mutuo,
cumulativamente de diferentes matérias ou sucessivamente, passando o estudante
de umas para outras; tudo depende da sciencia, e do critério desconhecido, do
instituidor. É o governo da sorte, do acaso. Ensina onde quer ensinar: em vastos e
sumptuosos palácios, habituando o alumno pobre ao luxo da opulência e á
opulência do luxo; em pequenos edifícios, onde fallecem todas as condições de
hygiene, sem ar, sem luz, conchegados os alumnos, a respirarem uma atmosphera
mephitica. Alli a vaidade a sorrir, aqui a pobreza a gemer.24

Os oponentes às possibilidades do ensino livre apontavam, ainda, a
incoerência entre tal medida e a obrigatoriedade do ensino primário, pois, para o
cumprimento da imposição legal, preocupava-lhes o “charlatanismo” que poderia
23

O Domingo: Jornal litterario e recreativo, 21/12/1873, ano I, n. 5, p. 2.
Conforme editorial do jornal A instrucção publica: Folha hebdomadaria. Rio de Janeiro,1875,
ano IV, n. 2, p. 10.
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imperar, deixando os pais entregues a qualquer pessoa ou escola, que não estando
autorizada ou fiscalizada pelo Estado, oferecesse seus serviços a eles, os quais,
desprovidos de critérios, aceitariam as ofertas apenas para cumprir as medidas
estabelecidas: “excluída a intervenção do Estado no caracter dos professores, todo
o pae de família estará nas circumstancias de julgar da aptidão dos
educadores?”25.
Nesse complexo debate, havia, ainda, aqueles que se colocavam em uma
posição intermediária semelhante a que a própria Lei preconizava: “O ensino deve
ser obrigatório e livre, quer dizer que elle não impede que os pais dêem aos filhos
a educação que quiserem. O pai ensina a moral, forma o coração; o mestre
esclarece a intelligencia, dá a instrucção”26
No mesmo contexto, travava-se, paralelamente, outra discussão sobre qual
seria a pena mais adequada aos pais que não cumprissem a lei da obrigatoriedade
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0015646-CA

de mandar ensinar aos filhos o ensino primário. Faziam-se suposições do que seria
apropriado, com idéias de sanções, que iam desde a privação dos direitos políticos
e advertência feita pela autoridade competente,

até o questionamento da

imputação de multa. O discurso, na maioria das vezes, possuía os seguintes
argumentos:
Se o pae degenerado, que priva seus filhos dos alimentos, é responsável perante a
lei, que intervindo em favor das miseras crianças pede-lhe severas contas e obriga-o
a cumprir tão sagrado dever, não há rasão para que não seja igualmente
responsável, não preste as mesmas severas contas, quando deixa de satisfazer
necessidades muito mais importantes, que as physicas. Demais, senhores, as
conveniências geraes, o interesse de todos exigem por vezes a sugeição da vontade
individual à vontade da lei. O serviço militar é obrigatório e não há cidadão que
delle se possa eximir, até uma certa idade, em alguns paizes. Mesmo entre nós elle
o é em circumstancias extraordinárias. (...) Ora, se ninguem contesta ao estado o
direito de decretar essa medida, e todos serão coagidos a dedicar-se, durante um
período mais ou menos longo, ao serviço das armas, como contestar-lhe o direito de
exigir que tambem durante uma certa quadra da vida a criança se applique
exclusivamente ao desenvolvimento de suas faculdades? O ensino obrigatório é,
pois, uma necessidade, e o direito de impol-o tão incontestável e inprescindivel,
como qualquer outra regalia imdispensavel ao Estado, para a consecução de seus
nobres fins.(...) O illustrado orador, a quem já me referi, opinou que os paes e
tutores, que não façam instruir seus filhos e pupilos, sejam impostas as penas de
multa e prisão. Acceito a multa, mas decididamente não vou até a prisão.

25
26

A instrucção publica: Folha hebdomadaria. 24/08/1873, ano II, n. 34, p. 296.
O Domingo: Jornal litterario e recreativo, 08/05/1874, ano I, n. 24, p. 1.
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Decretem-na e a lei da instrucção publica transmutar-se-há em meio de perseguição
e violência, em terrível arma política!27

Além disso, questionava-se se tal imposição da obrigatoriedade do ensino
primário, que atingiria as cidades, vilas e aldeias, também deveria ser extensiva às
vastas províncias, onde os estabelecimentos rurais distavam muito uns dos outros
e das povoações existentes. Dessa forma, considerava-se que “era absoluta a
necessidade” de aplicar a lei, mas tão somente nos centros de população.
Posteriormente, quando “houvesse melhores vias de comunicação”, aí sim, se
aplicaria na íntegra o estabelecido.
Os defensores da legislação revindicavam, ainda, que a mesma fosse
extensiva, de fato, não só aos pais, mas a todos aqueles que, por qualquer título,
tivessem crianças sob sua responsabilidade, como os fazendeiros que deveriam ser
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obrigados a proceder da mesma forma com a prole de suas escravas, da qual eram
tutores. No entanto, para que tal medida se efetivasse, era necessário haver uma
escola subvencionada pelo Estado ao lado de cada fazenda.
Nesse sentido, também se faziam críticas ao Estado, por ser incapaz de
concretizar suas medidas para que fossem realmente cumpridas, não passando de
atos inócuos:
Ainda limitada ás cidades e povoações, senhores, a execução da lei do ensino
obrigatório não é problema de fácil solução. Pois que de todos se exige que
mandem os filhos, pupillos ou dependentes, á escola, é mister que hajam escolas ao
alcance de todos, e d’ahi para o Estado o dever de crear, a expensas suas, e onde os
não houver, estabelecimentos em que a instrucção se distribua gratuitamente,
porque nem todos podem pagar mestres, e nem há impor despezas a quem não póde
fazel-as. Verdade é que a Constituição liberalmente garantiu o ensino gratuito (e é
deste que se trata quando se cura de tornal-o obrigatório).28

A polêmica gerada quanto aos limites e possibilidades de interferência do
Estado na educação, expôs correntes divergentes e posições políticas
contraditórias, acirrando o debate educacional Oitocentista, mas, principalmente
parece ter tido o mérito de fazer com que a educação fosse discutida, rompendo-se
com o silêncio quanto a questões bastante complexas e até então silenciadas,
naquele tempo histórico.
27

Discurso proferido pelo conselheiro Affonso Celso em 28 de dezembro de 1873, transcrito no
jornal A instrucção publica: Folha hebdomadaria. Rio de Janeiro,1874, ano III, n. 4, p. 33-34.
28
Discurso proferido pelo conselheiro Affonso Celso em 28 de dezembro de 1873, transcrito no
jornal A instrucção publica: Folha hebdomadaria. Rio de Janeiro,1874, ano III, n. 4, p. 35.
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No jornal A instrucção pública, em editorial do mesmo nome, em 1875, o
editor problematizava as posições defendidas, apresentando os extremos que a
questão suscitava, entre opositores e defensores da intervenção do Estado na
educação, a partir do estabelecimento da obrigatoriedade do ensino primário:
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Qual é, porem, a missão do Estado, diante da ignorância que lavra, corroendo os
órgãos vitaes do organismo social e político? O que póde elle fazer, dentro da órbita
de suas funcções, a bem do individuo e da sociedade? Tudo? Nada? Alguma coisa?
Tudo? A questão do ensino obrigatório fica resolvida no sentido do seu
estabelecimento; mas o Estado é omnipotente; a iniciativa é substituída pela acção
directa do poder público, que absorve em seu seio todas as forças individuaes;
resuscita o panteísmo político de Sparta, o cidadão faz desaparecer o homem.
Nada? A questão do ensino obrigatório se resolve pela sua condemnação; mas o
Estado é indifferente, comtempla immovel e de braços cruzados o espectaculo da
ignorância, com todo o seu cortejo de soffrimentos; a água que sacia a sede do
saber, o pão que mata a fome de sciencia há de negal-os ao infeliz que se estorce no
leito da miséria. Alguma cousa? A questão do ensino obrigatório fica dependente
dos limites que se assignam a instrucção.29

Apesar de defenderem a escolarização obrigatória, também os republicanos
faziam críticas às medidas do Estado Imperial, por razões óbvias. Todavia
parecem ser aqueles que tinham maior clareza da intenção de tais medidas e,
enquanto a maioria discutia a implantação e as conseqüências do ato legislativo, o
jornal O Republicano30, em editorial datado de 1875, chamava atenção para as
práticas intervencionistas do Estado:
A centralisação é um dos mais fortes elementos da monarchia constitucional, e por
isso vemos todos os dias os resultados d’essa grande fortaleza real. A corte é o
império da civilisação, da industria e do commercio, e digamos, até da intelligencia
– O governo tem a faculdade de monopolisar tudo, e por esse motivo vamos chamar
a attenção do povo. (p. 2).

Passado o clamor das discussões da década de 70 de Oitocentos, em 1887,
os assuntos relativos à obrigatoriedade do ensino e interferência do Estado na
Educação continuavam em pauta e o artigo intitulado O Estado e a instrucção,
publicado no jornal A instrucção publica31 questionava: “Primeiramente: assiste
ao Estado o direito de intervir na educação da collectividade?” A resposta se fazia
da seguinte forma:
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Jornal A instrucção publica: Folha hebdomadaria. Rio de Janeiro, 28/03/1875, ano IV, n. 5, p. 1.
O Republicano: Orgam de Propaganda Republicana. Rio De Janeiro, 21/12/1875, p. 2.
31
Jornal A instrucção publica: Folha hebdomadaria. Rio de Janeiro,01/08/1887, ano V, n. 1, p. 3.
30
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Está hoje reconhecido e assentado que a sociedade é um organismo, e que como
qualquer outro organismo da natureza há de conservar-se e progredir. Mas a
história mostra-nos que todo povo entregue a seus únicos esforços, repudiada a
iniciativa do Estado, atraza-se – pela razão simples e obvia de que não são os que
necessitão de instrucção os mais habilitados para reconhecerem-lhe a
impreteribilidade e promoverem a fundação de estabelecimentos escolares. (...) A
liberdade e bem-estar de todos advem da educação da totalidade; abstrahir deste
principio é conceder que os indivíduos possão destruir as bases da vida social.
Supprimida a escola, no pensar de Laveleye, não resta como principio de ordem
senão a prisão e a forca; o governo escolherá o carrasco ou o professor. Houve
tempo em que o Estado servio-se unicamente do primeiro; em breve talvez não
empregará mais que o mestre da infância. (...) É por tanto dever nacional tratar de
instruir a collectividade; e, por certo, não será sem preterir os ensinamentos das
idades percorridas, e sem o emprego de argumentos especiosos que se poderá
retirar dos governos a missão de encaminhar os seus administrados á incruenta
acquisição da prosperidade commum. (p. 4).

Cada vez com menos opositores, a idéia da intervenção do Estado para
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garantir a obrigatoriedade do ensino à população, bem como da educação como
redentora dos seres humanos, parece influenciar grande parte dos escritores que se
manifestam pela imprensa nesse período.
Com o discurso de que só o Estado era capaz de obrigar os sujeitos a
enviarem os seus filhos para educar, pouco a pouco se amplia o caráter sedutor
dessa idéia e, no final da década de 80 de Oitocentos, diminui, significativamente,
a oposição a ela.
Entendendo-se que é lícita a interferência do Estado na educação, para
estabelecer sua obrigatoriedade e garantir sua efetivação, nesse momento, a
discussão recai, então, sobre como irá se dar essa interferência, bem
exemplificada na pergunta que o autor do artigo anteriormente citado,
apresentava: “Firmado, pois, o direito do Estado, como resolverá elle tão
dificultoso problema?32
Entre os discursos inflamados que propunham soluções, uma das opções
bastante acreditada e incentivada era a dos “professores ambulantes”.
Os chamados “professores ambulantes” se aproximavam, em todas as suas
características, aos mestres das Casas e parece ter sido dela a origem do modelo
anunciado como única maneira de se educar populações de lugares distantes, em
um território vasto e essencialmente rural. Semelhantes na origem, conduta,
procedimentos, métodos e organização dos estudos, a grande diferença entre os
32

Ibidem, p. 4.
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professores particulares itinerantes das Casas e os professores ambulantes, é que
os primeiros eram de responsabilidade do Governo da Casa e os últimos
convertiam-se em agentes do Estado.
Para aceitação de tais agentes, que aparentemente não alteravam muito a
ordem vigente, quanto à maneira como ocorria a educação, exceto pelo fato de
que o Estado acentuava sua interferência, entrando na Casa, argumentava-se, em
1878, que a população escolar do Brasil, maior de 6 e menor de 10 anos, era em
torno de dois milhões de crianças, o que resultaria em uma necessidade de
quarenta mil escolas “para ensinar os ignorantes”, empreendimento que absorveria
“metade da renda geral, provincial e municipal do paiz”. Tornava-se, assim,
segundo os comentaristas do projeto de educação obrigatória, impossível manter
escolas fixas, devendo-se optar por escolas ambulantes e, preferencialmente, por
professores ambulantes, os quais custariam menos aos cofres públicos e poderiam
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atender melhor às características da população brasileira, como afirma o Sr.
Manuel Olympio Rodrigues da Costa em artigo para a revista A escola:
O systema de escolas fixas, concluímos, não é o adaptado ás circumstancias do
paiz, e tanto o tem compreendido o governo geral e algumas províncias, que têm
procurado subvencionar escolas, para supprir a deficiência. É necessário porem
compreender-se que o magistério primário é um sacerdócio e como tal absorve toda
actividade do individuo. (...) No Brazil, si nos não enganamos, (e só a experiência e
a pratica nos convencerá de erro), o único systema possível é o de escolas
ambulantes, mas BEM ENTENDIDO E MELHOR EXECUTADO.33

Dessa forma, o “mas bem entendido e melhor executado” significava estar
sob a responsabilidade do Governo do Estado e sem a interferência direta do
Governo da Casa, pois, quanto aos outros aspectos, os professores ambulantes
eram detentores exatamente das mesmas características dos professores das Casas.
A diferença estava no fato de serem os professores ambulantes agentes de
centralização, ampliando seu alcance e multiplicando suas ações, pois, no mais,
conservavam o mesmo caráter:
O professor ambulante anda como peregrino de parochia em parochia, de povoado
em povoado, chamando as creanças ao baptismo da instrucção. Chegando a um
lugar aloja-se onde lhe dão pousada, na casa do fazendeiro, na do vigário, na do pae
de algum menino, em ultimo caso na sachristia da Egreja, onde reúne as crianças da
localidade. Demora-se ahi o tempo necessário para dar o mínimo da instrucção (ler,
33
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escrever e contar mais ou menos regularmente) aos meninos d’esse lugar, e logo
que o tem conseguido segue a fazer o mesmo em outra parte.34

A despeito dos complexos e grandiosos problemas do Estado, a Casa, por
sua vez, provisoriamente resguardada pela legislação35, em sua legitimidade de
ensinar, permanecia como opção àqueles que podiam contratar mestres ou ensinar
eles próprios aos filhos e parentes, mesmo sendo tais fatos considerados, pelos
defensores da centralização e interferência do Estado na educação da população,
um dos entraves à instrução pública no país.
Todavia a pressão que partia de diversos setores da sociedade pelo ensino
livre, baseada na idéia de que “ensina quem quer ensinar, o que quer ensinar,
como quer ensinar e onde quer ensinar”, assegurava, à Casa e a seus mestres, a
continuidade de seus espaços de educação. Entretanto, a discussão da
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“obrigatoriedade do ensino e liberdade no ensino” despertou questões e trouxe à
tona as deficiências dos sistemas educacionais existentes, deficiências essas que
não mais podiam ser simplesmente deixadas de lado.
A educação discutida, polemizada e dissecada em aspectos como a distinção
entre educar e instruir, o papel da família e da escola na educação das crianças e
jovens, a competência dos mestres para ensinar, a licença que estes deveriam
possuir para atestar sua aptidão, a autorização e fiscalização necessária aos
estabelecimentos públicos e privados, a uniformização de conteúdos e métodos de
ensino, a obrigatoriedade do ensino e da escolarização, a gratuidade daquilo que
era instituído obrigatoriamente, além de outros, fez com que o projeto do Estado
ganhasse adeptos e mesmo os pais de família, vendo tanta polêmica em torno das
questões educacionais, começam a se preocupar e a repensar o sistema
educacional no qual iriam educar os filhos.
Além disso, a idéia de que a educação não só era regeneradora e
transformadora do caráter e tendências, como de que, com o “progresso” das
sociedades, o futuro seria daqueles que a adquirissem, pouco a pouco, vai
seduzindo os pais, em um contexto que prenunciava profundas mudanças na
ordem estabelecida até então.
34

Conforme artigo assinado por Costa e Cunha para a revista A escola – Revista de educação e
ensino, 1877, ano I, n. 2, p. 188.
35
Quanto à legislação que assegurava a permanência da Casa como espaço de educação, ver o
parágrafo 5˚, do projeto de Lei, apresentado pelo Dr. Cunha Leitão, em 1886, transcrito na página
40, deste estudo.

295
Tais pensamentos começam a mudar a conotação da educação, de seus
princípios e fins e, progressivamente, a pressão do Estado e de seus defensores vai
abalar as possibilidades da Casa de manter sua modalidade de ensino sem tornarse alvo de críticas.
Nesse momento, a maior resistência da Casa deveria passar pelos seus
agentes professores e preceptores, entretanto, esses já subjugados pelo Estado do
qual dependiam para ter a permissão de exercer suas funções e com a perspectiva
de também poder atuar nos espaços que eram instituídos e criados, acabam por
engajar-se no projeto estatal, transformando-se, por vezes, em seus próprios
agentes.
A questão da submissão da Casa ao Estado, porém, é um movimento lento,
com avanços e recuos, que não pode ser simplificado, pois apesar dos artigos
publicados nos periódicos do final da década de 80 de Oitocentos apontarem para
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a ascendência do Estado não só sobre a Casa, mas sobre todas as instituições que
pretendiam ser educativas, a população e as elites, de maneira geral, não abrem
mão de seus professores particulares e preceptores imediatamente, como se
constata, ao longo deste estudo, e, especialmente, no grande número de anúncios,
tanto de demanda, quanto de oferta de mestres das Casas, colocados em janeiro de
1889, demonstrando que as idéias levavam algum tempo para se tornarem ações,
principalmente em um país como o Brasil de Oitocentos, em cujo momento
histórico, várias transformações se anunciavam.

6
Educação doméstica: a constatação de uma prática e a sua
significação em Oitocentos
O século XIX caracteriza-se, no Brasil, com relação à educação, como o
momento histórico em que se firma, pelas necessidades impostas ao sistema de
vida constituído na época, a educação doméstica e, particularmente, os seus
agentes: os mestres das Casas que se ocupavam da prática de educar, no espaço
doméstico, meninas e meninos das camadas abastadas da sociedade.
No entanto, da mesma forma, como esse século é palco da ampliação sem
precedentes da prática de educação doméstica, também ela vai fragilizando-se
diante das pressões do Estado e cedendo lugar à escola formal, que surge tanto
como transformação do sistema vigente, como negação do espaço doméstico da
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educação.
Nessa disputa entre os dois governos da Casa e do Estado, que simboliza a
própria disputa entre os dois sistemas: a Casa e a escola, vence, progressivamente,
aquele que imbuído da chancela do Estado apresenta-se como o “novo”, a
vanguarda e o mais adequado aos novos tempos, mas que, como tal, sendo
desconhecido e diferente das práticas tradicionais, vai amedrontar e gerar
desconfianças.
Quando o sistema escolar estatal ganha credibilidade e quando a
interferência do Estado se afirma na educação, entra em decadência a educação
doméstica que, questionada e exposta em suas dificuldades e estruturas, chega até
aos nossos dias com inúmeras lacunas em seus registros e destituída da real
importância que teve no Brasil de Oitocentos.
As condições sociais, psicológicas, econômicas e culturais, que envolveram
a educação doméstica e seus agentes estão, como não poderia ser diferente,
impregnadas das circunstâncias de uma época e de uma sociedade que,
lentamente, deixava os últimos costumes herdados do período colonial para
ingressar no estatuto da modernidade, instaurado, definitivamente, com a
emergência do capitalismo no final do século XIX.
Como qualquer instituição, a educação doméstica enfrentou desafios de
estabelecimento de um estatuto próprio, condições uniformes, status de seus
agentes, lugar de sua colocação na representação do emprego e do trabalho.
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Some-se a isso ser uma instituição marcadamente feminina, ou, mais
precisamente, concebida como apropriada à mulher, num tempo em que esta não
possuía lugar no espaço público, mas apenas no espaço doméstico entre
familiares.
Nesse sentido, a pesquisa realizada constatou que uma das primeiras
funções, remunerada ou não, exercida pelas mulheres livres, na sociedade
brasileira, foi a educação doméstica das crianças na Casa, mesmo que esse papel a
elas fosse atribuído, como membro da família, mãe, tia ou avó. Desse modo, a
grande maioria das crianças de elite, no século XIX, recebeu alguma forma de
educação doméstica, mesmo que posterior ou anteriormente à escola.
Os agentes da educação doméstica, ou seja, aqueles nomeados durante este
estudo como os mestres das casas, possuíam formação variada, que ia desde a
simples alfabetização, também doméstica, a párocos e professores brasileiros e
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estrangeiros, por vezes, bastante especializados naquilo que iriam ministrar:
piano, canto, dança, línguas, filosofia etc..
Mesmo que não reunidos em um único estatuto formal, havia regras de
conduta, atuação e conhecimentos imprescindíveis aos mestres que procediam à
educação doméstica, regras essas que procuravam imitar modelos estrangeiros,
principalmente daqueles países cujas normas de conduta eram muito apreciadas na
época.

Entretanto, cada mestre exercia suas funções de acordo com suas

“competências”, ou seja, capacidades e habilidades pessoais.
As obras utilizadas na educação doméstica de meninos e meninas eram
diversificadas, guardadas as limitações da época, e dependiam da preferência dos
mestres, bem como de sua nacionalidade e pensamento pedagógico. No entanto,
havia manuais e livros clássicos comumente utilizados, que, muitas vezes,
serviram ao ensino de mais de uma geração na Casa.
A partir deste estudo, pode-se afirmar, então, que havia uma significativa
rede de educação doméstica no Brasil, durante o século XIX, concorrendo com o
atendimento dado nos colégios particulares e ultrapassando o atendimento dado
pela escola pública estatal, e, mesmo quando estas modalidades de educação – o
ensino particular e o ensino público realizados em instituições formais – se
consolidam e se ampliam, ao longo da segunda metade de Oitocentos, a educação
doméstica permanece convivendo com ambos, ainda por muito tempo.
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No entanto, essa convivência não era “pacífica”, mas suscitava inúmeros
debates registrados nos periódicos da época, que discutiam o significado e
abrangência da educação e da instrução, bem como a competência da Casa, para
oferecer a instrução, e a legitimidade do Estado, para oferecer a educação, além da
polêmica acerca da preparação dos agentes e dos espaços que seriam os mais
adequados para a formação dos cidadãos brasileiros.
Essas constantes discussões apresentadas em jornais, revistas e documentos
especializados vão se fazer presentes, principalmente, durante toda a segunda
metade do século XIX, demonstrando aspectos da tensão política e ideológica, que
se constituía como cenário da redefinição de relações entre o Governo da Casa e o
Governo do Estado, caracterizada, aqui, pela disputa na direção das ações
educacionais.
O Governo da Casa resiste, por muito tempo, à interferência do Governo do
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Estado na educação. Nesse contexto, a escola estatal emergente não era
considerada apropriada à elite, mas como uma opção aos sujeitos pertencentes ao
“mundo da desordem” ou ao “mundo do trabalho” 1. Além disso, a escola estatal
emergente era insuficiente no atendimento e não dispunha dos meios e recursos
necessários para ampliar sua abrangência e concorrer com a educação doméstica
ou com a educação praticada nos colégios particulares, plenamente aceitas pelas
elites.
Pouco a pouco, as elites percebem que podem se associar ao Estado
“dividindo” com ele as atribuições da educação, desde que manipulem e vigiem o
acesso à escola estatal, garantindo para si a exclusividade do atendimento e
passando ao Estado os encargos e ônus. Dessa forma, a Casa vai “rendendo-se” à
interferência do Estado na educação e, apoiando-o, faz com que a escola estatal
emergente se firme e se amplie, e constitua-se na referência para os demais
espaços de educação.
Considerando que o século XIX foi aquele em que a escola formal
instituída, seja ela estatal ou particular, afirmou seu estatuto de posturas e
possibilidades, destituindo do lugar ocupado a educação na Casa, apropriando-se
dele e mudando suas concepções, pode-se dizer que tal mudança encaminhou o

1

Categorias trabalhadas por MATTOS, I. O tempo Saquarema. Rio de Janeiro: ACCESS, 1999.
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que iria ocorrer no devir e caracterizou o século XX, como o cenário em que a
escola, como instituição de educação e de ensino, foi vitoriosa e hegemônica.
Entretanto, um século depois da supremacia incontestável da escola na
legitimidade de educar e ensinar, algumas questões se colocam diante das
inovações tecnológicas que se fazem velozes e radicalmente transformadoras: com
as informações sendo levadas a qualquer ponto e não havendo mais necessidade
de espaços que concentrem essas informações fisicamente, com a virtualidade do
conhecimento e a possibilidade de se apropriar dele a qualquer momento, não
poderá a Casa reabilitar seu lugar de educação e instrução? Não poderão os
mestres estar nas Casas novamente através da tecnologia já disponível?
Nesse sentido, ao finalizar este estudo, apresenta-se a seguinte reflexão: se o
século XIX pode ser considerado o século da Casa e de seus mestres pela
ocupação majoritária do tempo em que estiveram presentes na educação, o século
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XX foi, sem dúvida, o século da escola instituída para a educação. No entanto,
será que se pode afirmar que o mesmo ocorrerá no século que se inicia?

7
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Janeiro, 1852-1854.
O ONZE DE OUTUBRO. Rio de Janeiro, 11 out. 1882 à 11 out. 1884.
O PAIZ. Rio de Janeiro, 17 mar.-10 nov. 1860.
PHAROL: JORNAL LITTERARIO, ARTISTICO E NOTICIOSO. Rio de
Janeiro, 01 jun.-dez. 1880 à abr., 01 jun. 1881.
O PERIODICO DA JUVENTUDE: JORNAL LITTERARIO E RECREATIVO.
Rio de Janeiro, 15 maio-15 ago. 1861.
POLICHINELLO: CRITICO, THEATRAL, AGRICOLA. Rio de Janeiro, 18 jul.
1872.
A PRIMAVERA: REVISTA SEMANAL DE LITTERATURA, MODAS,
INDUSTRIA E ARTES. Rio de Janeiro, 03-24 mar. 1861.
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PRIMAVERA: REVISTA SEMANAL INSTRUCTIVA NOTICIOSA. Rio de
Janeiro, 29 ago.-31 out. 1880.
O PROGRESSO. Rio de Janeiro, 01 jun.-30 set. 1886.
O QUINZE DE NOVEMBRO DO SEXO FEMENINO: PERIODICO
QUINZENAL, LITTERARIO. RECREATIVO E NOTICIOSO. Rio de Janeiro,
15 dez. 1889 à mar.-abr., jul.-set., 06 dez. 1890.
O RABUGENTO: PERIODICO LITTERARIO, CRITICO E NOTICIOSO. Rio
de Janeiro, 21 set.-30 nov. 1862.
RECREIO DAS MOCAS. Rio de Janeiro, 19 nov. 1876 à 01 out. 1877.
RECREIO DO BELLO-SEXO: MODAS, LITTERATURA, BELLAS-ARTES E
THEATRO. Rio de Janeiro, 17 jan. 1856.
REPUBLICA DAS MOÇAS. Rio de Janeiro. s.d.
O REPUBLICANO: ORGAM DE PROPAGANDA REPUBLICANA. Rio de
Janeiro, 21-29 dez. 1875.
A
RESURREICAO:
PERIODICO
NOTICIOSO,
RECREATIVO. Rio de Janeiro, 13 abr.-11 maio 1884.

LITTERARIO

E

REVISTA ACADEMICA: JORNAL POLITICO,
SCIENTIFICO. Rio de Janeiro, 15 mar.-15 abr. 1873.

LITTERARIO

E

REVISTA ACADEMICA. Rio de Janeiro, jul. 1877.
REVISTA AMERICANA: PUBLICACAO SCIENTIFICA, ARTISTICA E
LITTERARIA. Rio de Janeiro, 12-19 out. 1879.
REVISTA LITTERARIA. Rio de Janeiro, 06-13 abr. 1884.
REVISTA
LUSO-BRASILEIRA:
PUBLICACAO
MENSAL
DE
LITTERATURA, INDUSTRIA, GEOGRAPHIA, POESIA, MUSICA, ETC. Rio
de Janeiro, 15-31 jul. 1860 à 15 set.-out. 1878.
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REVISTA
SUL
AMERICANA:
BIBLIOGRAPHIA
SCIENCIAS, LETRAS E ARTES. Rio de Janeiro, fev. 1888.

BRAZILEIRA,

REVISTA UNIVERSAL BRAZILEIRA: JORNAL DE INSTRUCCAO E
RECREIO. Rio de Janeiro, jul. 1847-jan. 1848.
A RUA. Rio de Janeiro, 13 abr.-18 jul. 1889.
A SAUDADE: PUBLICACAO LITTERARIA E INSTRUCTIVA. Rio de
Janeiro, 05 ago. 1855-08 fev. 1857.
O SCEPTICO: JORNAL DE INSTRUCCAO E RECREIO. Rio de Janeiro, 01
jan. 1857.
A SEMANA: JORNAL LITTERARIO, SCIENTIFICO E NOTICIOSO. Rio de
Janeiro, 08 dez. 1855-22 fev. 1857.
SEMANA FAMILIAR: JORNAL POETICO, LITTERARIO, NOTICIOSO,
INDUSTRIAL, SCIENTIFICO, CRITICO, ANEDOCTICO, ETC.. Rio de
Janeiro, 02 fev.-06 abr. 1862.
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A SENTINELLA DA INSTRUCCAO. Rio de Janeiro, 07 dez. 1875-11 mar.
1876.
O SEXO FEMININO. SEMANARIO DEDICADO AOS INTERESSES DA
MULHER. Rio de Janeiro, 1873 – 1889.
O SORRISO: JORNAL SCIENTIFICO, LITTERARIO E RECREATIVO. Rio de
Janeiro, 02 out.-dez. 1880 à 28 jan. 1882.
TAM-TAM. Rio de Janeiro, 22 fev.-06 abr. 1882.
O TRABALHO. Rio de Janeiro, 11 jun.-24 ago. 1881.
TRIBUNA DO POVO: JORNAL DAS CONFERENCIAS PUBLICADAS NA
AMERICA E NA EUROPA. Rio de Janeiro, 07-14 ago. 1870.
A VERDADEIRA INSTRUCCAO PUBLICA: ORGAO DOS PROFESSORES
PUBLICOS DE INSTRUCCAO PRIMARIA DA CORTE. Rio de Janeiro, 15
jun.-30 nov. 1872.
A VESPA. Rio de Janeiro, 10 jan.-13 set. 1885.
O VIGILANTE: JORNAL DO GR. OR. BRAZILEIRO. Rio de Janeiro, 20 nov.
1870-dez. 1871 à 17 mar. 1872.
A VIOLETA FLUMINENSE: FOLHA CRITICA E LITTERARIA DEDICADA
AO BELLO SEXO. Rio de Janeiro, 06 dez. 1857-31 jan. 1858.
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