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RESUMO:  
Neste trabalho pretende-se refletir sobre o processo de inserção das mulheres na escola 
pública brasileira no período de 1870 a 1932.  A escolha desse período deve-se a 
ocorrência das grandes mudanças no país no que diz respeito aos planos econômico, 
político, social, cultural e, sobretudo educacional. Problematiza-se: Por que o processo de 
inserção das mulheres na instrução pública brasileira foi reivindicado nesse período? O que 
afirmaram os documentos nesse período? Para responder a essas questões fez-se um 
mapeamento da produção bibliográfica que aborda a co-educação dos sexos no Brasil no 
período proposto. Percebeu-se nesses documentos que a educação das mulheres se deu em 
um plano secundário em relação à dos homens. Todavia, a resistência e o discurso 
articulado entre os atores no decorrer da história permitiram conquistas relevantes na 
história da educação feminina. Embora esse avanço tenha sido significativo, o período de 
1870 a 1932 representa a permanência de um discurso limitado e a não aceitação de um 
ensino igual para ambos os sexos.  
Palavras-chave: educação, co-educação dos sexos, escola pública. 

 
 

NEW A PROPOSAL OF EDUCATION IN THE FIRST BRAZILIAN REPUBLIC: 
THE CO-EDUCATION OF THE SEXES 

 
ABSTRACT:  
In this work it is intended to reflect on the process of insertion of the women in the 
Brazilian public school in the period of 1870 the 1932. The choice of this period must it 
occurrence of the great changes in the country in what it says respect to the plans 
economic, politician, social, cultural and, over all, educational. It is questioned: Why the 
process of insertion of the women in the Brazilian public instruction was demanded in this 
period? What they had affirmed documents in this period? To answer to these questions a 
mapping of the bibliographical production became that approaches the co-education of the 
sexes in Brazil in the considered period. It was perceived in these documents that the 
education of the women if gave in a secondary plan in relation to the one of the men. 
However, the resistance and the articulated speech enter the actors in elapsing of history 
had allowed excellent conquests in the history of the feminine education. Although this 
advance has been significant, the period of 1870 the 1932 represents the permanence of an 
limited speech and not the acceptance of an equal education for both the sexes.  
Key-words: education, co-education of the sexes, public school. 
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1. Introdução  
 

Para compreender as propostas voltadas para a co-educação dos sexos na escola 
pública brasileira é preciso entender as idéias recorrentes nesse momento histórico. Essa 
reflexão deve remontar à história da formação dos professores para que se possa 
compreender os papéis exercidos pela educação formal no decorrer de sua história, bem 
como os valores e crenças considerados hegemônicos na época.  

Problematiza-se neste artigo: Por que o processo de inserção das mulheres na 
instrução pública brasileira foi proposto nesse período? Por quais discussões a co-educação 
dos sexos foi caracterizada? Com o intuito de responder a essas questões fez-se um 
mapeamento da produção bibliográfica que aborda a co-educação dos sexos no Brasil no 
período sugerido. 

Após a revisão bibliográfica sobre o tema em foco analisam-se documentos do 
respectivo período que retrataram propostas co-educativas cujo objetivo era o ensino igual 
para ambos os sexos. Alguns desses veículos informativos são documentos que retratam a 
instituição pública brasileira, bem como os registros concedidos por escritores que 
analisaram esse período. A partir desse resgate notou-se como o ideário da co-educação 
dos sexos enfrentou discursos conservadoristas que pregaram uma “vocação natural para 
cada sexo” e somente por meio das lutas, reivindicações, conflitos, negociações e 
resistência, as mulheres foram incluídas no processo de instrução pública brasileira.  

A sociedade nesse momento vivenciou contradições em relação aos valores 
vigentes, pois, por um lado, o sexo feminino encontrou dificuldades de acesso ao ensino, a 
educação formal não era vista como necessária para o desempenho da mulher nessa 
sociedade e, por outro lado, o exercício da mulher no magistério, especialmente voltado 
para a educação das crianças, era considerado um papel próprio desse gênero.  

O currículo da primeira Escola Normal feminina em São Paulo é esclarecedor a 
esse respeito: Gramática da Língua Nacional, Aritmética Teórica e Prática até as quatro 
operações, Princípios da Doutrina Cristã, Língua Francesa, Música Vocal e Instrumental. 
A inexistência de matérias de natureza didática nesse programa curricular deixa vislumbrar 
o pressuposto de que as mulheres nasceram para a “arte de educar”.  

Pode-se considerar que a escola pública brasileira em sua origem apresentou um 
perfil voltado para o período vivenciado com uma visão limitada no que diz respeito à co-
educação dos sexos, pois o Brasil se fundamentava em discursos conservadoristas de 
acordo com a moral cristã. A partir disso, foi atribuído à educação das mulheres um papel 
secundário em relação à educação do homem. Todavia, a resistência e o discurso articulado 
entre os atores no decorrer da história permitiram algumas conquistas relevantes na história 
da educação das mulheres. Um exemplo foi a imprensa feminina que muito colaborou para 
a disseminação de novos valores para a época, dentre eles, o direito à educação e 
profissionalização feminina.  

De acordo com Villela (2001), a manifestação da imprensa indicou uma tomada de 
consciência dos interesses referentes aos mestres-escolas, a respeito da formação de 
identidades heterogêneas e das diferenças socioculturais existentes, dos diversos 
significados possíveis de educação e de ensino primário, das diferentes representações e 
práticas e dos saberes e desempenhos infligidos ao ser professor ou professora.  

Nesse período, ocorreram fortes conflitos políticos, que culminaram com 
justificativas para convencer as autoridades a permitirem mudanças promovidas em 1883, 
que abordavam termos como: obrigatoriedade do ensino, a co-educação dos sexos, a 
discussão sobre os métodos de ensino. Todavia, esses documentos foram criticados pelos 
ideais da época e retomados posteriormente no Manifesto dos Pioneiros da Educação 
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Nova. Período que foi marcado por constantes mudanças, dentre algumas conquistas 
relacionadas ao sexo feminino.  

Embora esse avanço tenha sido significativo, como apontou vários autores, a 
instituição escolar pública brasileira ainda apresenta alguns fatores que reafirmam uma 
concepção conservadora que precisava ser repensada e articulada para adquirir novos 
significados no processo de construção de uma sociedade mais justa.  
 
2. Contextualizando o ideário educacional brasileiro: Rupturas e permanências sobre 
a educação feminina 
 

A transição do século XIX para o XX foi marcada por muitas transformações 
sociais, políticas econômicas e culturais: como a implantação do regime republicano no 
Brasil, as duas guerras mundiais, o processo de urbanização e industrialização, bem como 
conquistas tecnológicas que possibilitaram o início de protestos feministas como a 
reivindicação pelo voto, direito à educação e profissionalização. 

Schelbauer (1994) ressalta que a transição da monarquia para a república permitiu 
novas discussões educacionais, modificações nas relações de trabalho, a reestruturação do 
Estado e, sobretudo, um projeto renovador para a organização da sociedade brasileira. Em 
meio a essas discussões, a participação do povo nos interesses públicos também foi 
reivindicado. Por volta de 1870 vários acontecimentos e manifestos aderiram a essas 
idéias, dentre eles, o Manifesto Republicano que, segundo a autora, pontuou o sentimento 
de fraternidade e solidariedade entre os diferentes povos com ênfase na questão 
democrática. 
 

É nesse contexto que a educação do povo é apontada como elemento 
fundamental na formação e cidadania, cabendo ao Estado a sua propagação 
com o objetivo de tornar a sociedade mais participativa e democrática; bem 
como criar a unidade nacional, a qual se acreditava inexistente, podendo 
ainda ser agravada pela presença dos inúmeros imigrantes, principalmente 
alemães, num momento onde as disputas imperialistas se acirravam 
mundialmente (SCHELBAUER,1994, p.59). 

 
Esse período foi marcado por ideais republicanos apoiados nas idéias positivistas 

que priorizaram a educação como uma forma de fortalecer a unidade educacional e 
planejar a ação do trabalho livre. A educação foi considerada o instrumento para solucionar 
os problemas existentes que as mudanças ocorridas trouxeram, pois se acreditava que as 
escolas poderiam difundir a cultura própria dos imigrantes que abrangia valores morais, 
costumes e posturas como determinantes para a época. Motivos como esses justificaram do 
ponto de vista político e econômico a criação de uma Escola Pública que instruísse o 
indivíduo para a sociedade em mudança. A necessidade de instruir e educar o cidadão 
estava vinculada a formação de um indivíduo produtivo ao país, ou seja, a instrução era 
considerada uma forma de “civilizar o povo” de acordo com os modelos hegemônicos 
predominantes que refletissem no desenvolvimento do país, uma intenção de dominação 
ideológica. 

Segundo Saviani (2006) o século XX foi caracterizado por pontos positivos e 
negativos. Se por um lado o campo de investigação teve um avanço significativo em 
especial na área da pós-graduação, por outro lado, percebeu-se ainda muitas deficiências a 
serem sanadas, não por falta de conhecimento, mas por falta de sistematização e 
organização desse conteúdo na prática. "O legado negativo do longo século XX persistirá 
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enquanto as forças dominantes negarem a pôr em prática as medidas que a experiência já 
chancelou como sendo as apropriadas para as questões que estamos enfrentando". 
(SAVIANI, 2006, p. 54).  

Para Almeida (1998), esse período representou fortemente atributos de pureza, 
doçura e outros aspectos ligados ao sexo feminino como uma forma de contrapor ao 
ideário que se pregava na Idade Média: a maldade como uma característica originária das 
mulheres, concepções marcadas pelos discursos religiosos.  

Araújo (1997) confirma o ponto de vista referente à época que reafirmou o 
imaginário social relacionado à lembrança mística do Jardim do Éden que simboliza o 
contato de Eva com o mal. Criou-se um estigma à mulher, principalmente, em relação a 
sua sexualidade, por meio de repressão e controle.  
 As mentes deveriam ser controladas pela “pedagogia do temor e da culpa” que 
reprimia o máximo a sexualidade feminina para não despertar os desejos masculinos. A 
mulher precisava ser vigiada e se necessário punida por atos que não correspondessem ao 
imaginário social vigente da época. 
 

A mulher carregava o peso do pecado original e por isso, sobretudo sua 
sexualidade, devia ser vigiada muito de perto. Repetia-se como algo ideal, 
nos tempos coloniais, que havia apenas três ocasiões em que a mulher 
poderia sair do lar durante toda sua vida: para se batizar para se casar e 
para ser enterrada (ARAÚJO, 1997, p. 49). 

 
A educação feminina foi basicamente direcionada pela força religiosa, pelos valores 

e costumes morais ditados pela igreja como sendo corretos e naturais. Inclusive a figura do 
confessor, como ressalta Almeida (2006), ainda no século XX, era marcado como uma 
referência fundamental quanto à influência das regras de conduta e moralidade originadas 
no sexo. A mulher deveria ser vigiada por carregar a mancha do pecado original, sua 
individualidade era reprimida. A única salvação apresentada a esse sexo era o casamento e 
a maternidade. 

Nesse sentido, as novas características atribuídas ao sexo feminino a partir de 1870 
foram consideradas um avanço para o momento histórico em relação ao ideal de mulher 
representado pela sociedade no período anterior. No entanto, esses discursos foram 
marcados pela ambigüidade, pois se pregou uma inferioridade biológica do sexo feminino 
em relação ao sexo masculino, argumentos que se consolidaram nesse período. 

Louro (1997, p. 74) ressalta que os estudos que se basearam na questão biológica 
afirmaram a necessidade da separação das turmas femininas e masculinas devido às 
“habilidades físicas” entre os sexos, pois a mulher era considerada menos capaz que o 
homem. “Mais uma vez se consagra a idéia que o feminino é um desvio construído a partir 
do masculino” [grifos da autora]. 
 

Mesmo essas concepções atribuídas à mulher - de “pureza feminina 
assexuada”, dons domésticos, ser uma boa esposa, uma ótima mãe, sendo o 
casamento sua principal vocação - “Porém, apesar de reforçar o discurso de 
desigualdade entre os sexos, o positivismo advogou a mesma instrução 
para homens e mulheres, embora seus adeptos se manifestassem contrários 
à co-educação” (ALMEIDA, 1998, p. 19). 

 
Nesse sentido, o discurso de igualdade foi contraditório, pois os positivistas 

argumentaram que o trabalho intelectual poderia prejudicar a fragilidade feminina, sendo o 
principal objetivo dessa educação preparar a mulher para o espaço doméstico sem lhe 
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possibilitar uma profissão com salários, enfim, a mulher deveria ser a companheira do 
homem. Ainda assim, esses objetivos foram um avanço, no que diz respeito, ao período 
colonial que as mulheres eram confinadas e não podiam sair de seus aposentos. 
 

No Rio de Janeiro, sede do vice-reinado, e posteriormente da Corte 
Portuguesa na América, havia além de estabelecimentos religiosos 
recolhimentos leigos que acolhiam mulheres casadas ou solteiras, que por 
desejo de seus familiares eram enclausuradas como punição por atos 
impudiosos, ou pela simples ameaça que representavam para a honra de 
seus familiares [...] os manuscritos da polícia do Rio de Janeiro e os 
registros de entradas de algumas instituições de reclusão feminina 
existentes na Colônia permitiam detectar que muitas mulheres foram 
enviadas para elas por motivos semelhantes, independentemente do caráter 
e dos objetivos que nortearam seus fundadores (ALGRANTI, 1993, p. 
130). 
 

A autora explicita que entre os anos 1720 e 1822 meninas e mulheres viviam 
enclausuradas em casas religiosas por um tempo determinado até o casamento ou até a vida 
inteira. Mesmo essas casas não sendo nomeadas de conventos eram consideradas lugares 
de devoção e valores religiosos. 

No século XIX, os enfoques naturalistas reafirmaram o homem no poder 
argumentando a inferioridade biológica feminina devido à diferença dos sexos. A opressão 
ao sexo feminino foi justificada pela necessidade de reservar à mulher responsabilidades 
pela “higiene doméstica e os cuidados com a saúde da prole” (ALMEIDA, 1998, p.41). 

Para a autora, foi a partir do fim do século XIX e início do XX que a educação das 
meninas passou a ser permitida em colégios particulares. Somente as jovens com melhores 
condições econômicas podiam receber aulas de noções elementares, mas a dedicação era 
voltada às prendas domésticas e a preparação para o casamento. “o que representou para as 
mulheres a passagem pela escola – um treinamento para a submissão ou um instrumento de 
libertação?” 

Louro (1997) assinala que escola é uma das responsáveis pela produção e 
reprodução das diferenças e desigualdades. Desde sua gênese a escola separou os 
indivíduos, utilizando-se de mecanismos de classificação: separando adultos e crianças, 
ricos e pobres, meninos e meninas. 

A autora considera que a escola foi constituída para acolher alguns e não todos, no 
entanto, assim como as manifestações pelo acesso à escola e a própria necessidade de 
ceder lugar a uma parcela maior da população foram criados prédios docentes, 
regulamentos, currículos, ou seja, houve uma organização que contribuiu para a diferença 
dos sujeitos. 
  

Talvez sejam muito sutis os jogos de poder que tecem os currículos, os 
programas, as normas ou as avaliações escolares; mas não podemos mais 
deixar de perceber o quanto estamos neles implicadas/os e, em 
conseqüência, o quanto somos responsáveis pela manutenção ou subversão 
desses jogos. (LOURO, 1999, p. 92).  
 

A escola pública brasileira teve como papel fundamental delimitar normas, 
informar os espaços de meninos e meninas, apresentar concepções de valores, condutas e 
práticas a serem seguidas. Os ideais dominantes faziam uma maior referência à educação 
do que à instrução, uma maneira de estabelecer modelos sociais que atribuíram ao sexo 
masculino, valores de superioridade em relação ao sexo feminino. 
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Esses discursos foram sendo construídos como “naturais” no interior escolar, nos 
quais meninos e meninas atuaram de forma diferenciada, o que repercute nos dias atuais, 
mesmo que de forma menos explícita. A instituição escolar foi o centro das atenções dos 
religiosos, da família e das províncias como uma necessidade para formar os alunos para a 
sociedade em transformação. 
 

Da arquitetura aos arranjos físicos, dos símbolos às disposições sobre o 
comportamento e práticas; das técnicas de ensino às estratégias de 
avaliação; tudo opera na constituição de meninos e meninas, de homens e 
mulheres – dentro e também fora da escola (uma vez que a instituição 
“diz” alguma coisa não apenas para quem está no seu interior mas também 
para aqueles/as que dela não participam (LOURO, 1997, p. 91). 

De acordo com Louro (1997, p.61), a divisão do trabalho permitiu que fossem 
construídas outras divisões: raça, classe, etnia, sexualidade e gênero. Nota-se que a partir 
dessas idéias foram desenvolvidas relações de poder que atribuíam às autoridades decisões 
inquestionáveis sobre o panorama social e conseqüentemente sobre a instituição escolar 
como “gestos, movimentos, sentidos são produzidos no espaço escolar e incorporados por 
meninos e meninas, tornando-se parte de seus corpos”. 

Essa produção envolveu práticas e constituiu as “identidades escolarizadas” dos 
sujeitos, um espaço que produziu também as diferenças. No entanto, essas imposições de 
valores e normatizações não foram aceitas de forma passiva, houve oposição por parte dos 
indivíduos, seja de forma singular ou em grupo, os sujeitos reagiram e recusaram, criaram 
conflitos e negociações que posteriormente refletiram na reorganização de algumas dessas 
práticas. 
 

As escolas femininas dedicavam intensas e repetidas horas ao treino de 
habilidades manuais de suas alunas produzindo jovens 'prendadas', capazes 
dos mais delicados e complexos trabalhos de agulha ou de pintura. As 
marcas da escolarização se inscreviam, assim, nos corpos dos sujeitos. Por 
vezes isso se fazia de forma tão densa e particulares que permitia - a partir 
de mínimos traços de pequenos indícios, de um jeito de andar ou falar - 
dizer, quase com segurança, que determinada jovem foi normalista, que um 
rapaz cursou o colégio militar, ou que um outro estudou no seminário. 
(LOURO, 1997, p. 62).  

 
Foucault (1987) caracteriza a disciplina como uma forma de fabricação de 

indivíduos de acordo com as relações de poder predominantes, esse processo se realiza de 
forma sutil por meio de decretos e regulações ou discursos de autoridades, para a 
naturalização desse processo. 

Louro (1986) salienta que o discurso comum baseado em pressupostos positivistas 
do século XIX caracterizou a mulher como uma forma de complementar o homem, sendo 
aceito como natural no momento histórico vivenciado. Posteriormente, no início da 
República, este discurso ainda se fez dominante: a função da mulher como mãe e 
formadora dos futuros homens. 

Os próprios documentos referentes a esse período conceberam dois mundos 
distintos: o mundo masculino voltado às questões públicas e o mundo feminino vinculado 
às questões domésticas. As idéias em circulação permitiram continuidades e rupturas. 
Pode-se caracterizar a permanência de uma ideologia dominante masculina nesse processo, 
embora as necessidades e mudanças ao longo deste período permitiram algumas rupturas 
em relação aos papéis determinados para ambos sexos. 
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Em meio às contradições evidenciadas pela sociedade capitalista caracterizada por 
transformações econômicas, políticas, sociais, culturais, a escola é integrante desse 
processo e acaba desse modo também sofrendo transformações, se adaptando, 
influenciando e sendo influenciada formando seus alunos por critérios determinados por 
tomada de decisão ditada muitas vezes pela lógica das relações de trabalho. 

 
3. Sociedade e educação: Contribuições para um repensar sobre a co-educação dos 
sexos 
 

Segundo Almeida (1998), no Brasil, o mestre que iniciou sua profissão na 
instituição escolar foi um homem religioso por meio do ensino jesuítico. Desde esse 
processo as idéias que circularam foram voltadas para uma educação moral cristã para os 
homens. Somente por meio de muitas discussões que esse quadro passou a ser questionado. 

Para a autora, os debates sobre a co-educação dos sexos foram iniciados em 1880, 
por meio do estabelecimento da Escola Normal na província de São Paulo, foram 
principiadas as aulas mistas. A constante circulação de idéias entre as províncias do Rio de 
Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, bem como as escolas norte-americanas, os ideais 
republicanos e liberalistas permitiram muitas discussões que pregaram a igualdade para 
todos, inclusive entre os sexos, e muito influenciaram todo o país. 

 
O curso normal manteve (na opinião de muitos) a fama de um curso para 
esperar marido, ou seja, as jovens faziam o normal agradando que seus 
namorados e noivos concluíssem a faculdade ou, quando não estavam 
ainda comprometidas, esperavam que isto acontecesse (LOURO, 1986, p. 
41). 

 
A Escola Normal em São Paulo foi a primeira instituição que formou professores e 

professoras no Estado, no entanto, funcionou precariamente, abrindo e fechando suas 
portas de acordo com a instância política. Embora, a Escola Normal tenha sido criada para 
o sexo masculino, foi a primeira possibilidade de acesso do sexo feminino à instrução 
escolar pública. 

Para Villela (2001) a Escola Normal da Província do Rio de Janeiro demonstrou 
explicações mais complexas em relação ao contexto sociocultural brasileiro entre o final da 
década de 1860 e meados de 1870. Foram destacados alguns modelos que circularam entre 
diversos países e divulgados na imprensa comum. Alguns foram utilizados em instituições 
privadas no Brasil nesse mesmo período, como as escolas americanas protestantes que 
demonstraram interesses que foram apropriados de acordo com vários fatores, como 
conflitos entre os grupos e cultura dos docentes. 

Com a efetivação da reforma Caetano Campos, por volta de 1890, a Escola Normal 
ganhou forças e passou a ser desenvolvida. Ainda assim, concebia-se que a educação 
feminina deveria estar vinculada às prendas domésticas, dentre outras disciplinas 
vinculadas à formação de uma esposa dócil e mãe exemplar. Eram formas de não 
representar riscos para as normatizações da sociedade no contexto vivenciado. 

A partir de então “senhoras honestas” passaram a ter a responsabilidade de ensinar 
meninas, enquanto os homens ensinavam meninos. A justificativa pautou-se em saberes 
diferenciados para sexos distintos. Uma das mudanças nesse contexto foi a feminização do 
magistérioiv, um processo longo, cheio de conflitos, contradições e interesses.  

Segundo Almeida (1998) essas discussões foram modificadas quando o discurso 
tradicional caracterizou a mulher como mais sensível e mais apropriada para a educação de 
meninos e meninas. O ingresso feminino na instituição escolar possibilitou à mulher ter 
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uma profissão. Essa possibilidade não foi simplesmente devido à permissão masculina, 
mas resultado das transformações ocorridas na sociedade, pelas relações de poder 
existentes nesse período e pelas lutas e resistência feminina. 
 

O repúdio à co-educação liderado pela Igreja Católica e a necessidade de 
professoras reger classes femininas possibilitaram a abertura de um espaço 
profissional para as mulheres no ensino. A urgência de dar um melhor 
preparo técnico profissional aos professores de uma escola elementar que 
se expandia introduziu as Escolas Normais, inicialmente oferecidas 
somente aos homens mas que, rapidamente, foram ocupadas pelo sexo 
feminino (ALMEIDA, 1998, p. 65). 

  
 O fim do século XIX foi caracterizado por manifestações femininas no campo 
político e ideológico, manifestações originadas nos centros das oligarquias que, embora 
tenham sido locais conseguiram quebrar alguns dos paradigmas vigentes que consideravam 
a mulher apenas como "damas para enfeitar os salões". 

Os papéis atribuídos a homens e mulheres nesse contexto histórico foram 
caracterizados como opostos: os homens deveriam ser agressivos, fortes e independentes, 
enquanto as mulheres tinham por obrigação serem dóceis, sensíveis e submissas. 

 
Por esta ideologização de papéis também seria conseqüência natural que ao 
homem ficassem atribuídas as funções decisivas e públicas da organização 
social e à mulher as tarefas menores e interiorizadas. Ainda como 
corolário, destas imagens, os homens estariam mais destinados às 
atividades científicas, e as mulheres às artísticas; isto numa sociedade em 
que as primeiras são mais valorizadas (LOURO, 1986, p. 29). 
 

Observa-se como se justificou a dominação de um sexo sobre o outro nesse 
momento histórico, por meio de uma construção a nível superestrutural. Somente, por meio 
das evidentes necessidades da participação produtiva da mulher na sociedade ocorreram 
algumas rupturas desse discurso predominantemente masculino. “[...] sair para trabalhar 
fora de casa começava a ser aceito com menos preconceito, ainda que isto ficasse restrito 
às camadas menos privilegiadas” (LOURO, 1986, p.29). 

Para as moças das camadas médias surgiram oportunidades profissionais voltadas 
ao âmbito educacional, como a escola normal, assim como, o magistério primário. Mesmo 
a formação feminina sendo rígida quanto a padrões de comportamento tradicionais, deve-
se refletir na instituição escolar como uma possibilidade de oportunidades a negação desses 
papéis. Embora, os ideais de submissão e obediência fossem atribuídos à educação das 
jovens mulheres na instituição escolar, esta educação possibilitou, mesmo que de forma 
contraditória, outros comportamentos, como de resistência e curiosidade que foram sendo 
incorporados na sociedade. 

De acordo com a literatura (Louro, 1999) há interesse quanto à construção da 
identidade de indivíduos e grupos, ou seja, são criadas normatizações e padronizações para 
a manutenção de um perfil que facilite o exercício do poder simbólico hegemônico. 
Acredita-se que a instituição escolar pode, em contrapartida, abordar esse discurso 
reducionista apresentado pela ideologia social, instruindo o indivíduo de forma crítica e 
conscientizadora. 
 
3.1 Congresso de Instrução do Rio de Janeiro 1882-1884: Pareceres sobre a co-

educação dos sexos 
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O século XIX foi marcado por uma ideologia imposta pela religião à sociedade e 

caracterizou o sexo feminino de forma inferiorizada, tanto profissionalmente, como 
politicamente e intelectualmente. A família foi uma das formas de reprodução e 
transmissão dos valores e princípios que reprimiam ao máximo a sexualidade feminina.  

Compreender como toda essa ideologia voltada à co-educação dos sexos foi sendo 
construída e como as conquistas por um espaço maior na sociedade foram sendo 
alcançadas exige uma análise de documentos que possibilitem novas concepções e 
releituras sobre as posturas femininas referente ao momento histórico social vivenciado.  

Um dos documentos que sugeriu a co-educação dos sexos foi o “Congresso de 
Instrução” do Rio de Janeiro em 1882-1884. Esse congresso abordou uma série de questões 
voltadas ao programa da educação brasileira, como: a “liberdade de ensino”, o “ensino 
obrigatório”, a “organização do ensino secundário feminino”, assim como outros pareceres 
que abordaram necessidades voltadas à instrução pública brasileira.  

O parecer 12º do Inspetor da Instituição Pública do Rio de Janeiro Dr. João 
Barbalho Uchôa Cavalcanti corresponde a Co-educação dos sexos nas escolas primárias, 

nos estabelecimentos de instrucção secundaria e nas escolas normaes. Esse documento 
propôs a co-educação dos sexos como uma vantagem para o desenvolvimento da 
inteligência dos meninos e das meninas. A pretensão pautou-se no despertar da competição 
entre os “sexos opostos”. Segundo esse Parecer uma das formas dos meninos apresentarem 
melhores resultados seria a não aceitação em serem superados pelas moças e vice-versa. 
Argumentou-se esse fator como uma forma de instigar os meninos a melhorarem suas 
lições, bem como uma manutenção de um número maior de alunos nas escolas. 
 

[...] a influencia irrecusavel que o ensino mixto produz com relação aos 
costumes e maneiras, contribuindo de modo muito decisivo para ameniza-
los. Como é, porém, que se apparece esse estimulo, e como se dá essa 
amenização. É simples, e facilmente se comprhende. As alumnas 
pretendem não se mostrar inferiores em aproveitamento aos alumnos, e por 
sua parte estes não querem deixar-se vencer por ellas. Resultado: mais 
applicação; mais assiduidade; melhores lições; maior proveito e 
adiantamento (CONGRESSO DE INSTRUÇÃO 1882-1884, item I).v  

 
 Outra necessidade da co-educação dos sexos apontada pelo instrutor foi à 
diminuição da inimizade entre os alunos e os mestres, pois os sexos mistos permitiriam 
benefícios naturais, devido ao fato da figura feminina corresponder a não transmissão de 
rancor ou sentimentos semelhantes. O documento propôs também a inserção da mulher 
como professora caracterizando-a como mais habilidosa para ensinar meninos e meninos, 
por ser uma pessoa doce e boa, ao contrário dos mestres que eram rudes e severos. 
 Nota-se nesse discurso explicitamente o papel designado aos homens e às mulheres. 
O sexo masculino foi representado por envolvimento nas questões políticas da sociedade 
enquanto o sexo feminino foi marcado por seus instintos maternos e por não inspirar 
receio, por se paciente e boa, características que deveriam ser naturais. Os valores e 
posturas eram transmitidos pela educação, um instrumento de conservação desses ideais 
nesse período. 
 

Sabe-se que a mulher tem mais facilidade, mais jeito de transmittir nos 
meninos os conhecimentos que lhes devem ser communicados. Maneiras 
menos rudes e seccas, mais affaveis e attrahentes que os mestres, aos quaes 
incontestavelemnte vence em paciência, doçura e bondade. Nella 
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predominam os instinctos maternaes, e ninguém como ella possue o 
segredo de captivar a attenção de seus travessos e inquietos ouvintes, 
savendo conseguir que as lições, em vez de tarefa aborrecida, tornem-se-
lhes como uma diversão, um brinco (CONGRESSO DE INSTRUÇÃO 
1882-1884, item II). 

 
Esse parecer retratou a figura da mestra como uma mulher querida e de respeito. E 

estando a professora presente as meninas aceitariam a presença dos meninos sem receio 
havendo um respeito mútuo.  
 

Assim educados, elles sahem da escola com a profunda imprensao que ahi 
receberam e serão homens attenciosos, cheios de acatamento para com as 
senhoras, e de costumes que honram a sua educação (CONGRESSO DE 
INSTRUÇÃO 1882-1884, item II). 

 
O parecer descreveu a escola mista como uma forma de colaborar de forma intensa 

para amenizar os costumes, sendo as lições responsáveis por obrigar meninos e meninas a 
estudarem e apreenderem maneiras e hábitos de acordo com as normas sociais. Além disso, 
o documento justificou a co-educação dos sexos como uma vantagem aos pais no sentido 
de enviar seus filhos a uma escola apenas, ao invés de duas, bem como as vantagens às 
famílias com menores condições de vida, por facilitar esse trajeto e acesso a eles. 
 

Em vez de dous mestres, duas escolas, duas casas [...], uma aula mixta 
presta o mesmo e melhor serviço: e com a quantia poupada da creação e 
custeio, que assim se tornam desnecessários, de mais outra escola, 
proporcionam-se os meios para em outro lugar terem os meninos o preciso 
ensino (CONGRESSO DE INSTRUÇÃO 1882-1884, item V). 

 
 Observa-se nesse discurso as vantagens que o documento apresentaram, em 
especial, ao governo para a economia de gastos nesse âmbito e, em segundo momento, aos 
pais e as famílias, com um discurso de igualdade e abrangência do ensino elementar aos 
diversos povoados que ainda não obtiveram oportunidades de instrução. Nesse mesmo 
discurso percebeu-se uma ênfase maior à formação dos meninos em relação às meninas.  

O próprio documento afirmou a existência das contradições na instituição como 
uma forma útil de se chegar a algumas considerações. Apresentou a repugnância da família 
em aceitar o sistema misto por não corresponder aos valores vigentes. Nesse sentido, o 
documento mostra que: 
 

O preconceito e prevenção tem de ceder à experiência e ao tempo, que os 
hão de vencer, atestando mais tarde, com os factos, não serem razoáveis os 
receios dos que levam tão longe seus escrúpulos para condemnar, por uma 
preoccupação que os domina, providencia de vantagens não duvidosas. 
(CONGRESSO DE INSTRUÇÃO 1882-1884, item VIII). 

 
Um meio proposto pelo Parecer para amenizar esse preconceito da família, no que 

diz respeito, aos perigos por expor a inocência dos sexos diferentes, foi a preferência por 
senhoras para reger as aulas primárias mistas como já explicitado anteriormente. 
Suscitaram ainda, a necessidade de uma vigilância maior por parte do governo e 
fiscalização por parte dos pais a essas escolas para removerem as professoras que não se 
mostrassem capazes nestas funções. 
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Outro fator relevante exposto no Parecer foi a oposição ao discurso da não 
aceitação a co-educação dos sexos devido à diferença da capacidade intelectual da mulher 
em relação à do homem. O Parecer 12° aborda a co-educação como um programa comum 
para todas as escolas e mesmo as mulheres sendo incapazes não haveria importância, pois 
o ensino primário não apresentara tantas dificuldades como no ensino superior que não 
seria atribuído a esse sexo. “Sem sacrificio de seu desenvolvimento physiologico e sem se 
ter o receio de exceder o seu poder mental, podem as alumnas estudar as mesmas matérias 
que os alumnos” (CONGRESSO DE INSTRUÇÃO 1882-1884, item XIII). 

Por fim, o Parecer referenciou algumas discussões norte-americanas que 
principiaram novas discussões a respeito da co-educação dos sexos desde os anos de 1874. 
Ressaltou essas discussões como vantajosas para as modificações no ponto de vista 
intelectual, moral e pedagógico no Brasil. Pessoas de renome, jornalistas, escritores 
interviram nessa discussão a favor da co-educação dos sexos a ainda assim esse debate foi 
contestado. 

Embora, o conteúdo desse Parecer tenha sido cauteloso representando a distinção 
entre os papéis femininos e masculinos para a época, esse documento não foi aprovado 
devido às críticas dos ideais positivistas e da moral cristã que acreditavam que a co-
educação dos sexos poderia ser uma ameaça aos dogmas estabelecidos, principalmente 
para as famílias. 

Para Almeida (2006), a Igreja Católica afirmava, por meio de seus ideais 
conservadores, que a ausência de uma educação religiosa para as meninas seria maléfica e 
levaria danos aos lares. Esse discurso era muito presente às famílias com maior poder 
aquisitivo, no entanto, mesmo a escola pública que pretendia apresentar-se laica foi 
influenciada por essas idéias. 

Louro (1986) enfatiza que a religião foi considerada indispensável para a formação 
da mulher e da professora ideal, pois a orientação católica poderia contribuir com o colégio 
que se mantinha leigo nesse aspecto por transmitir conselhos morais sobre a conduta 
adequada para moças cristãs. São estas, algumas das marcas da sociedade capitalista, como 
a negação do conflito social e a preservação de valores de dominação masculina. 

A forte representação de positivistas que eram contrários à co-educação dos sexos 
pautou-se em discursos de que a mulher deveria ser conscientizada da sua função social: 
filha, mãe e esposa culminando com mecanismos de discriminação. Mesmo que essas 
idéias circularam de forma intensa, houve resistência por parte das mulheres. Algumas de 
suas manifestações foram representadas pela imprensa. 

Um dos fatores que comprovaram que o documento Congresso de Instrução de 
1882-1884 não foi aprovado foi a luta e resistência contínua dos valores e condutas do 
momento vivenciado. Mesmo em 1903 houveram discursos que legitimaram uma educação 
igual a meninos e meninas e que foram repudiados pelos ideais da época. Tanto para a 
Igreja católica, como para o Estado e as oligarquias: 
 

[...] a concessão dos direitos cívicos, como queriam as mulheres, seriam 
fatores de desestabilização social e um atentado às recomendações da 
religião, dado que as leis naturais e divinas tinham estabelecido o lugar da 
mulher no lar, e o dos homens, no espaço público. Subverter essa ordem, 
permitindo o trabalho e o voto feminino seria desobedecer a Deus 
(ALMEIDA, 1998, p. 139). 

 
 Sendo assim, a co-educação dos sexos não foi permitida nesse contexto por 
apresentar perigo em desestabilizar as normatizações sociais, colocou-se como necessidade 
à mulher receber uma educação inferior a do homem, com um discurso de manter a 
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preservação da família. Acreditava-se que a emancipação feminina seria um risco ao país 
por haver a possibilidade de diminuição do número de casamentos e conseqüentemente a 
redução do número de filhos, já que o país necessitava de homens fortes para se 
desenvolver.  
 
3.2  Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova: Abordagens da co-educação dos 

sexos 
 

A ideologia conservadora referente à não aceitação da educação igualitária para 
meninos e meninas se manteve durante o século XIX e se estendeu ao XX mesmo com os 
vários conflitos, discursos, negociações e resistência. As moças continuaram recebendo 
instrução para o casamento, para a importância da castidade e deveriam ser assexuadas.  

 
Das mulheres esperava-se a permanência no espaço doméstico, o recato, a 
submissão, o acatamento da maternidade como a mais elevada aspiração. 
Dos homens, a atuação no espaço público, no mundo do trabalho na 
política, o exercício de liberdade, inclusive sexual, a incorporação dos 
atributos de proteção e autoridade (ALMEIDA, 2006, p. 73). 

 
 No entanto, o século XX foi marcado também por grandes mudanças em relação à 
posição social feminina, mesmo a mulher sendo mantida sobre a hegemonia masculina. As 
mulheres passaram a questionar, de forma mais organizada, os valores que lhes eram 
impostos como legítimos buscando sua valorização na sociedade. 

O Manifesto dos Pioneiros de Educação Nova difundido em 1932 analisou o quadro 
educacional vigente como parte de um contexto social vinculado a fatores políticos, 
econômicos e culturais. Foi um documento político dirigido ao povo e ao governo que 
propôs a reconstrução da educação no Brasil. Baseou-se em propostas como: 
obrigatoriedade escolar, gratuidade, laicidade e co-educação. 

A proposta de escola defendida no Brasil pelo Manifesto aconteceu 
concomitantemente de acordo com os outros países. Desde a década de 1920 iniciativas 
voltadas ao processo educacional ocorreram em todo o mundo, inclusive no Brasil, 
fortemente influenciado por modelos norte-americanos e modelos franceses. 

 
[...] o sistema co-educativo, ao pregar ensino igual para ambos os sexos, se 
confrontaria com os ditames católicos e com a natureza do povo brasileiro, 
que ainda considerava as questões morais superiores aos apelos da 
modernidade, nos anos de 1920 e 1930 esse tópico mereceria destaque nos 
debates educacionais entre católicos e liberais. Sendo, inclusive, palco de 
reivindicações das feministas através da imprensa periódica (ALMEIDA, 
2006, p. 83).  

 
As novas conquistas e os novos valores que foram sendo constituídos resultaram 

em um contexto histórico marcado por lutas e interesses internacionais. Uma das formas 
encontradas como instrumento para a manifestação dessas idéias republicanas no Brasil foi 
o Manifesto que buscou formar um indivíduo para a Pátria, que tivesse vontade de 
aprender. 

O item definido como A laicidade gratuidade, obrigatoriedade e coeducação 
referente ao Manifesto buscou representar uma escola unificada que formaria esse cidadão 
comprometido com o país. A escola pública brasileira seria um meio de implantar o 
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desenvolvimento almejado. Nesse contexto seria, necessário implantar uma educação 
igualitária para ambos os sexos, como novas oportunidades a esse grupo. 
 

A escola unificada não permite ainda, entre alumnos de um e o outro sexo 
outras separações que não sejam as que aconselham as suas aptidões 
psychologicas e preofissinaes, estabelecendo em todas as instituições “a 
educação em commum” ou coeducacao, que pondo-os no mesmo pé de 
egualdade e envolvendo todo o processo educacional, torna mais 
economica a organização da obra escolar e mais fácil a sua graduação 
(MANIFESTO DOS PIONEIRO DA EDUCAÇÃO NOVA, 1932, p. 49). 
 

 Nesse período surgiu a emergência de uma nova mulher, que apesar de não 
descuidar do âmbito doméstico e materno, pode questionar os papéis que lhes eram 
empregados e lutar de forma mais sistematizada por seus direitos. Como afirma Louro 
(1986), na medida em que se estabeleceu possibilidade de entrar em contato com 
informações e habilidades de estudo e análise, as mulheres foram desenvolvendo 
capacidades de "desconfiança" em relação a harmonia que era percebida nitidamente, 
embora houvesse um esforço para escamoteá-la. 
 

É evidente que este escamoteamento dificultava o desenvolvimento da 
consciência crítica, emperrava a politização. Como tendência geral 
diríamos que esta escola não acelerava as transformações sociais, na 
medida em que acentuava a estabilidade e a harmonia (LOURO, 1986, p. 
46).  

 
 Para Almeida (2006), desde os anos de 1920 educadores progressistas criticaram o 
perfil limitado e tradicionalista da Escola Normal considerando uma instituição, sobretudo, 
conservadora. Essas críticas foram repercutidas na década de 1930 e trouxeram mudanças 
significativas para a instituição escolar pública vista como seletiva por reproduzir as 
desigualdades sociais.  
 Tanto o Manifesto, como discussões que circularam nesse período enfatizaram a 
educação escolar como uma forma de emancipação social e privilégios. No entanto, as 
necessidades refletidas pela sociedade demonstraram um quadro ainda mais complexo com 
desigualdades sociais mais evidentes. 
 

A Conferência Nacional de Educação, realizada em 1931, e a publicação 
do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova em 1932 demonstraram 
inequivocamente a crença de que a escola é um poderoso instrumento de 
transformação social, atuando também como um aparelho de equalização 
de oportunidades para o indivíduo e corrigindo a injustiça social, além de 
possuir o poder de suprir as deficiências de um meio social desfavorável ao 
educando (ALMEIDA, 2006, p. 85 e 86). 

 
 Na década de 1940, o discurso predominante e influenciado pela Igreja Católica foi 
que as mulheres deviam ser mantidas no lar, enquanto os homens deviam direcionar o 
destino do país. Para Almeida (1998; 2006) essa perspectiva continuou separando os sexos 
na instituição escolar e na sociedade pelos papéis diferenciados atribuídos a cada um.  
 Essa visão de incapacidade da mulher relacionada ao homem foi amparada na 
legislação pelo Decreto n.21.417 de 1932, que seguia a lógica do Código Civil de 1916 
reforçando e legitimando os valores de desigualdade entre os sexos designando 
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estereótipos femininos reforçando “[...] sua dependência e submissão, devendo obediência 
ao homem, não só o marido, mas também ao pai e irmãos” (Almeida, 2006, p. 24). 

Essas discussões fortemente influenciaram o ideário da época que resultou em 
constantes conflitos no quadro educacional, bem como nas propostas referentes à co-
educação dos sexos, todavia, o discurso conservador e religioso de manter as mulheres no 
espaço doméstico ainda permaneceu nesse período, continuando ainda conflitos e 
contradições nesse campo. 

 
4. Considerações finais 

 
A partir do exposto, observa-se a necessidade de admitir que todos os valores e 

normas são construídos socialmente e como resultado repercutem na formação dos 
sujeitos. Nesse sentido, a diferença – seja de sexo, raça, etnia ou classe – é também uma 
construção social decorrente dos saberes considerados hegemônicos. Esses saberes são 
selecionados pelos indivíduos de acordo com as relações de poder predominantes na 
sociedade. Pode-se considerar que a proposta da inserção das mulheres na escola pública 
foi conseqüência das manifestações que não foram aceitas nesse período de 1870 a 1932, 
por não corresponderem a ideologia vigente. 

Por meio das discussões explicitadas e da abordagem de fontes primárias que 
expressaram resultados em relação à co-educação dos sexos, pode-se afirmar que o 
processo de inserção das mulheres na instrução pública brasileira foi proposto nesse 
período devido às necessidades marcadas pelas transformações da sociedade vigente. 
Outros fatores a serem considerados foram as reivindicações e movimentações por parte 
dos grupos femininos e outros interessados de acordo com as relações de poder vigentes. 

Considera-se que as discussões do Congresso de Instrução (1882-1884) referentes à 
co-educação dos sexos foram caracterizadas por um discurso contraditório, pois, por um 
lado foi proposto que as meninas obtivessem o acesso ao mesmo conteúdo que os meninos 
em salas mistas no ensino primário, por outro lado legitimou-se a posição feminina como 
inferior por não ter capacidade física e intelectual de atingir o ensino superior. 

Em síntese, pode-se afirmar que os discursos evidenciados e a própria instituição 
escolar estimulou nas moças mais disciplinas, do que contestação, mais submissão e menos 
criticidade, mais docilidade e menos agressividade. [...] a escola jogou sem dúvida uma 
parte significativa na dominação sexista. Com seus currículos, normas e orientações, com a 
valorização da religião e da moral, ensinou a obediência, a docilidade e a submissão às 
mulheres (LOURO, 1986, p.52). 

Em meio às mudanças sociais ocorridas no período de 1870 a 1932 notou-se que as 
mulheres alcançaram alguns ideais, por meio de lutas e conflitos. No entanto, o ideário 
conservador se manteve nesse período não permitindo que as propostas do Congresso de 
Instrução, e posteriormente, as propostas do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova 
fossem aceitas no que diz respeito à co-educação dos sexos. Assim, esse período 
demonstrou necessidades de serem abordadas uma educação igual para ambos os sexos e 
ao mesmo tempo a não aceitação de renovações devido às relações de poder atuantes.  
 Por meio dessas discussões ressalta-se a necessidade de questionar o saber 
considerado hegemônico, as normas e condutas, duvidar do que foi e é afirmado como 
natural, questionar os comportamentos e as convicções pré-estabelecidos. Pois, como foi 
percebido, questionar foi um dos instrumentos de mobilizar alguns dos valores 
estabelecidos como norma social. Louro (1997) e Almeida (1998; 2006) enfatizam a 
importância da ampliação das discussões no âmbito que compreende a concepção histórica 
e social das mulheres que do ponto de vista da história tradicional não foi retratada.  
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 A abordagem desta discussão aponta para a necessidade de compreender estas 
questões como um processo aberto e não concluído para inserir mudanças que são 
construídas de acordo com as transformações sociais mais abrangentes. Ainda assim, deve-
se articular os estudos da especificidade para que haja possibilidades de superação aos 
limites que ainda permanecem. 

Os documentos analisados neste trabalho mostram algumas das influências 
históricas e culturais sobre a instituição escolar pública brasileira na contemporaneidade. 
Observam-se algumas rupturas e permanências no percurso histórico que ocorreram de 
acordo com as necessidades de cada momento histórico. Restam ainda modelos 
hegemônicos que não são modificados devido às relações de poder que vigoram, tanto no 
que diz respeito ao preconceito em relação à formação da mulher e a formação do homem, 
como à formação de um indivíduo universal. Acaba-se reafirmando ainda valores 
conservadores que precisam ser repensados e refletidos e que possibilitem uma educação 
como direito de todos e não como esta que vem sendo reproduzida. 
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