
ENTRE AGULHAS E HALTERES: GÊNERO E EDUCAÇÃO NO SÉCULO XIX 

 

Alcidesio Oliveira da Silva Junior 1 

Isabela Nathália Nunes Tristão 2 

UFPB 

Introdução 

 Viris, racionais, gestores da sociedade, matemáticos, fortes, donos da voz 

política, autocentrados, eloquentes, dominadores...Estas e tantas outras palavras 

poderiam no século XIX traçar as representações do que era esperado de um “homem 

ideal”, da vivência de sua masculinidade. Educados para estarem no topo da ordem 

social, política e cultural do Brasil, os meninos/rapazes eram conduzidos por práticas 

pedagógicas que, notadamente, os diferenciavam das meninas, apontando para as 

possibilidades futuras onde os espaços políticos e de sociabilidade já estavam 

planejados para eles. Elas, produzidas discursivamente enquanto “sensíveis”, “frágeis”, 

“delicadas”, eram relegadas aos espaços domésticos e ao silenciamento social.  

 Neste artigo, partimos de uma perspectiva foucaltiana para lançarmos os nossos 

olhares para o passado, vendo-o não de maneira estática ou apenas como um 

ordenamento de fatos dentro de um determinado período. Procuramos aqui fazer uma 

“história do presente” (FOUCAULT, 2002), termo cunhado pelo filósofo e historiador 

francês Michel Foucault na sua obra Vigiar e Punir e que aponta para o refinamento, 

diante das condições de emergência de determinados discursos, de um olhar apurado 

para as práticas sociais do presente como resultado de exercícios de poder e conflitos no 

passado. O filósofo concebe, portanto, que as instituições de hoje, as materialidades 

discursivas que permeiam nossa sociedade, enquanto formas naturalizadas, são produtos 

de arranjos de poder no passado, produzindo, assim, as constituições de sujeito do 

homem e da mulher na modernidade. Esta reflexão, da chamada fase genealógica de 

Foucault, bebe das fontes nietzschianas, não lançando-se sobre as origens das práticas, 

mas nas condições de proeminência destas. Segundo Garland (2014, p. 84), o objetivo 

da genealogia “[...] é traçar lutas, os deslocamentos e os processos de redefinições a 
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partir dos quais emergiram práticas contemporâneas e mostrar as condições históricas 

de existência das quais dependem as práticas atuais”.  

 Através dos olhares foucaultianos para leitura da história, podemos compreender 

as práticas de masculinidade e de feminilidade como processos construídos histórica e 

culturalmente que se naturalizam por meio da repetibilidade (BUTLER, 2018). Não 

buscamos aqui a origem destas práticas, mas a reverberação destas em um recorte 

temporal – neste caso, o século XIX – buscando indícios dos modos de “ser homem” e 

de “ser mulher” nos documentos analisados e que apontam para as hegemonias culturais 

do período. 

 Assim, problematizamos aqui de que forma masculinidades e feminilidades 

eram produzidas e demarcadas nos projetos de Reformas educacionais propostas por 

Rui Barbosa em 1882 e 1883, apontando para práticas pedagógicas que conformaram o 

ser “homem” e o ser “mulher”,  não apenas encerradas entre os muros escolares, mas 

também por meio de práticas significativas em outros meios não formais de educação, 

mas que atuaram também nos processos de subjetivação dos indivíduos, como na 

literatura e na arte. 

 Quais discursos eram comuns no século XIX e que deram condições para a 

emergência do projeto pedagógico de Rui Barbosa? Quais características eram 

constantemente formadas nas meninas que apontavam para sua diferenciação com o 

outro sexo? Compreendo que a constituição de uma identidade é produzida pela 

repetição dos discursos, aqui pretendo descrever algumas práticas pedagógicas deste 

recorte histórico para que possamos pensar nas condições de emergência da produção 

diferenciada das práticas de gênero e que até hoje, de maneira arguciosa, permeia a 

nossa cultura ocidental. 

 Assim, por nos inscrevermos em um paradigma pós-crítico que nos auxilia nas 

nossas problematizações de pesquisa, adotamos os Estudos Culturais e os Estudos de 

Gênero como suporte teórico para as análises culturais aqui desenvolvidas, visto que 

ambos se nutrem diretamente de uma perspectiva foucaultiana aqui já previamente 

encaminhada como forma de direcionamento do olhar histórico. Os Estudos Culturais, 

em específico, “[...] têm se voltado a um anteriormente negligenciado território de 

pesquisa que questiona a produtividade da cultura nos processos educativos em curso 

nas sociedades de hoje (WORTMANN et al, 2015, p. 34), consolidando-se como um 
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suporte teórico que visa compreender a centralidade da cultura (HALL, 1997) nos 

diversos processos de significação na sociedade.  

 Para tanto, nos propomos a realizar uma pesquisa documental de caráter 

qualitativo e, com base nas perspectivas teóricas já mencionadas, investigar 

documentos, neste caso em específico, o projeto da Reforma do Ensino Secundário e 

Superior (1882) e o projeto da Reforma do Ensino Primário e várias instituições 

complementares da instrução pública proposto por Rui Barbosa em 1883, extraindo 

dele informações, “investigando, examinando, usando técnicas apropriadas para seu 

manuseio e análise” (SÁ-SILVA et al, 2009, p. 4). Por sua extensão, os documentos são 

divididos em Tomos, mostrando a preocupação do político com as questões 

educacionais, sendo nossa atenção voltada a uma busca por palavras “meninos” e 

“meninas” e o que estes documentos têm a dizer no que se refere à educação destes 

corpos. Ressaltamos que não buscamos uma totalidade deste conteúdo, mas indícios que 

possam nos levar a refletir sobre as produções de gênero nas escolas do século XIX.  

Rui Barbosa e as reformas educacionais 

 No ano de 1883, um ano após apresentar seu projeto da Reforma do Ensino 

Secundário e Superior (1882) à Câmara dos Deputados, Rui Barbosa, eminente 

advogado, político e erudito brasileiro, inspirado pelos ideais liberais que abundavam o 

Brasil nesta época, entrega aos deputados o seu projeto de Reforma do Ensino Primário 

e várias instituições complementares da instrução pública, objetivando transformar a 

realidade da instrução brasileira, com especial atenção ao desenvolvimento das crianças.  

 De acordo com Galvíncio e Costa, “[...] foi muito comum nos Oitocentos propor 

solução para o atraso brasileiro tomando como premissa que os sistemas educacionais 

moldariam as sociedades” (2012, p. 101), havendo, portanto, uma disposição dos 

políticos e dos intelectuais em pensar a educação como a solução para os problemas 

nacionais, sendo fruto de uma ação política emancipatória, em uma perspectiva liberal, 

na época, bem característica do espírito da então sociedade. Ainda segundo os autores: 

[...] o pensamento de Rui Barbosa continuava extremamente afinado com os 

ideais republicanos, ele mesmo se colocava enquanto grande entusiasta da 

experiência dos Estados Unidos, destacando, no documento, que a 

disseminação das escolas públicas fazia parte essencialmente do programa 

civilizador da República (Idem, p. 94).  
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 Mesmo que não tenha sido colocada em prática – pois diante dos ânimos 

efervescentes que giravam em torno da Abolição, os deputados acabaram se dedicando 

a esta temática – as ideias contidas na Reforma do Ensino Secundário e Superior e na 

Reforma do Ensino Primário e várias instituições complementares da instrução pública 

nos auxiliam como material importante para compreendermos a sociedade no século 

XIX, sua cultura, seus modos de vida, o conceito de infância, as produções de gênero 

como efeitos dos discursos e das práticas sociais desta época.   

Pensando as reformas e as questões de gênero 

 Antes de iniciar as análises que tratam especificamente das formas de se educar 

os meninos e meninas propostas por Rui Barbosa na Reforma do Ensino Primário e 

várias instituições complementares da instrução pública (1883), trazemos números 

oficiais postos em destaque pelo autor no primeiro capítulo do seu projeto “Estatística e 

Situação do Ensino Popular”, localizado no Tomo I, onde o mesmo aponta que “[...] o 

ensino público está à orla do limite possível a uma nação que se presume livre e 

civilizada” e que “[...] há decadência, em vez de progresso” (BARBOSA, 1883, p. 8). 

 Na Figura 1, podemos ver que os dados comprovam a dificuldade de acesso das 

mulheres à educação, mesmo o ensino mais elementar da sociedade: as escolas 

primárias. Tais efeitos podem ser percebidos ao longo da história da sociedade 

brasileira, sendo combatidos arduamente pelos movimentos de mulheres que eclodiram 

no país no início do século XX.   

Figura 1 – Escolas Primárias no Império 

 

Fonte: Documento para a Reforma do Ensino Primário (1883) – Tomo I 
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Segundo Mary Del Priore (2006, p. 446): 

Na virada do século, grupos de trabalhadores organizados em torno de ideais 

políticos, como o socialismo ou o anarquismo, não apenas apresentaram 

propostas para a educação de suas crianças, mas efetivamente as tornaram 

realidade através da criação de escolas. Essas iniciativas foram especialmente 

significativas entre os anarquistas, que ainda davam atenção às questões 

relativas à educação feminina. 

 

Assim, já podemos perceber com os dados trazidos por Rui Barbosa uma 

marginalização destas mulheres, um silenciamento frente às suas questões mais 

basilares, como a educação, revelando práticas sociais do seu tempo. Mesmo 

denominando a precária situação escolar brasileira de “indolência do nosso progresso 

escolar” (BARBOSA, 1883, p. 9), o autor em nenhum momento lançar seu olhar para a 

discrepância do acesso das mulheres e dos homens às escolas primárias, sinalizando 

fazer coro às vozes de sua época. 

No projeto curricular para os/as alunos/as dos níveis mais avançados, por meio 

da Reforma do Ensino Secundário e Superior (1882), em seu Artigo 4º do Tomo I, 

Barbosa prevê disciplinas comum a todos os alunos e alunas matriculados, porém 

destaca que para as meninas haverá a ministração de aulas de costura (p. 276). Na 

página seguinte, nas proposições referentes às escolas do 2º grau, as posições sociais 

atravessadas pelo gênero aprofundam-se com as disciplinas de noções de economia 

social e prática manual de ofícios (para os meninos); e noções de economia doméstica e 

trabalho de agulhas (para as meninas).  
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Figura 2 – Arrufos de Belmiro de Almeida (1858-1935) retratando o cotidiano de uma família 

brasileira do século XIX 

 

Fonte: Site do Itaú Cultural3 

Percebemos por meio desta diferenciação no currículo, práticas culturais 

produzidas por discursos que visam encerrar as mulheres nos espaços privados – em 

atividades consideradas “do lar” como cuidar das crianças, cozinhar e costurar, 

enquanto aos homens era permitido e autorizado pela ordem social/discursiva da época 

as atividades públicas, os espaços de cruzamento social, de administração, de controle. 

Sendo preparados, portanto, para os cargos de administração da vida social. Segundo 

Finco (2010, p. 122): 

[...] meninos e meninas desenvolvem seus comportamentos e potencialidades 

a fim de corresponder às expectativas de um modo singular e unívoco de 

masculinidade e de feminilidade em nossa sociedade. Muitas vezes 

instituições como família, creches e pré-escolas orientam e reforçam 

habilidades específicas para cada sexo, transmitindo expectativas quanto ao 

tipo de desempenho intelectual considerado “mais adequado”, manipulando 

recompensas e sanções sempre que tais expectativas são ou não satisfeitas. 

Meninas e meninos são educados de modos muito diferentes, sejam irmãos 

de uma mesma família, sejam alunos sentados na mesma sala, lendo os 

mesmos livros ou ouvindo a mesma professora. 

 

Como um campo de contestação e de “[...] sentidos múltiplos e nem sempre 

convergentes de masculinidade e feminilidade” (MEYER, 2004, p. 14), a cultura, como 

produtora e produto dos artefatos pedagógicos, vai construindo os posicionamentos 

sociais destes sujeitos, conformando os comportamentos e as subjetividades coerentes 

 
3 Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra6374/arrufos. Acesso: 06 de jul 2019. 
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com aquilo esperado de uma suposta naturalização de gênero. Ressaltamos que 

amparado nos discursos biologizantes de sua época, a Reforma do Ensino Primário trata 

o corpo da mulher como frágil, inclusive delegando ao excesso de trabalho intelectual as 

custas da vitalidade da mulher. Para ele, o corpo feminino é comparado a uma flor em 

uma existência frágil e melindrosa (BARBOSA, 1883).  

No Tomo IV da Reforma do Ensino Primário (1883), no Artigo 8º, que trata de 

questões médicas relativas às posturas dos/das alunos/as pronunciadas por Dr. Dally em 

uma conferência à Academia de Medicina na França em 1878, e reproduzido por Rui 

Barbosa, vemos mais práticas de disciplinamento dos corpos das mulheres quando o 

médico afirma que as meninas permanecem sentadas mais tempo do que os indivíduos 

do outro sexo (p. 20). Quem pode correr e suar? Quem pode se movimentar nas escolas? 

A quem é destinado a postura adequada, a forma certa de se sentar, de cruzar as pernas, 

de manter o decoro? Qual corpo e qual movimento são permitidos às mulheres e aos 

homens?  

Segundo Campelo (1996, p. 67): 

[...] É no corpo que se vai gravando a história da cultura a que aquele corpo 

pertence. Afinal, desde o momento de seu nascimento, o homem é moldado 

para pertencer a um dado grupo, com regras éticas e estéticas mais ou menos 

fixas. Assim, num dado espaço-tempo histórico, a cultura exige que as 

mulheres de um determinado grupo social sejam gordas, num outro momento 

que sejam muito magras [...] e outras inúmeras e variáveis regras a serem 

seguidas pelos componentes de um determinado grupo de cultura, pois quem 

constrói para o corpo a noção de identidade, a noção de sujeito, é a noção da 

presença do Outro.  

 

 As argumentações de Campelo encontram ecos em várias passagens da Reforma 

do Ensino Primário de Rui Barbosa. Gostaríamos de destacar mais um ponto relativo ao 

currículo no Tomo IV, explicitando que o ensino de ginástica para as meninas deveria 

ser especialmente baseado na “calistenia” (BARBOSA, 1883, p. 93), diferenciando-se 

dos “exercícios miliares” para os meninos. O que então a Educação Física do século 

XIX nos sugere quanto aos processos pedagógicos de “ser homem” e de “ser mulher?”  

A ginástica proposta pelo Dr. Dia Lewis era destinada a qualquer participante 

(homens, mulheres, gordos, magros, fortes, fracos, etc) e deveria ser realizada 

em turmas mistas (homens e mulheres conjuntamente). Características que se 

tornaram marcantes na Calistenia, pois na época em que aparece, eram 

indicados exercícios de força para os homens, que deveriam se preparar para 

vender sua "força de trabalho" e exercícios leves e de flexibilidade para as 

mulheres, que deveriam estar prontas para a maternidade e para os trabalhos 

domésticos (CORRÊA, 2002, p. 52) 
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 Ao construir suas representações com base na diferenciação, percebemos o 

atributo relacional na constituição das identidades: um homem é um sujeito não-mulher 

e para que seu comportamento seja lido enquanto tão, para que seja inteligível, é 

necessário que sejam internalizados comportamentos, posturas, modos de falar, de se 

vestir, entre tantos outros elementos, que o afastem da ideia de “feminilidade” 

construída e datada socialmente.  

Todas as práticas de significação que produzem significados envolvem 

relações de poder, incluindo o poder para definir para definir quem é incluído 

e quem é excluído. A cultura molda a identidade ao dar sentido às 

experiências e ao tornar possível optar, entre as várias identidades possíveis, 

por um modo específico de subjetividade (WOODWARD, 2014, p. 19).  

 

 Considerando tais reflexões advindas dos Estudos Culturais e dos Estudos de 

Gênero, a tentativa por meio de “atos sedimentados”, como bem afirma Judith Butler 

(2018), de enunciados que se repetem para adquirirem aspectos de naturalização, de 

essencialização, incorporam a dúvida, o questionamento, o deslizamento destes 

significados. De acordo com a autora, “essa repetição é a um só tempo reencenação e 

nova experiência de um conjunto de significados já estabelecidos socialmente; e 

também é a forma mundana e ritualizada de sua legitimação” (2018, p. 242).  

 Por meio de atos de linguagem na constituição das subjetividades, estes artefatos 

culturais operam na produção do gênero e, especialmente, nas formas particulares e 

inteligíveis de gênero, que sustentem um reconhecimento imediato, uma forma bem 

delineada de masculinidades e feminilidades que não fujam dos esquemas discursivos 

determinados pelos arranjos de poder. Estes “atos sedimentados” contínuos e reforçados 

operam em uma dramatização que busque uma vontade de essência interna, 

escondendo, como afirma Butler (2018), a gênese ficcional na produção do gênero e nas 

formas de ser e estar homem/mulher no mundo. 

Considerações finais 

 Por meio das imagens, proposições pedagógicas e práticas sociais que 

perpassavam o cotidiano dos meninos e meninas do século XIX no Brasil, podemos 

perceber a construção da “feminilidade” e da “masculinidade” por meio dos artefatos 

culturais com potencialidades pedagógicas na sociedade. As Reformas do Ensino 

Secundário e Superior e do Ensino Primário, pensadas por Rui Barbosa, não surgem de 
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um sujeito isolado, mas são fruto de um atravessamento discursivo, como verificado nas 

linhas deste texto, que compreende áreas distintas como a educação, as artes, a medicina 

e a educação física, em uma verdadeira rede de enunciados, como bem atesta Foucault 

(1997), que regram as condutas e estabelecem o que é permitido ou não fazer, 

dizer...ser.  

 Quando refletimos sobre estas propostas educacionais atravessadas pelos 

arranjos de poder, lançando-nos em materiais com disposição educacional, podemos 

verificar a força dos ditos, dos permitidos, que interpelam os sujeitos – os meninos e 

meninas da escola do século XIX – , estendendo as reflexões para o presente, pois 

entendemos que as práticas sociais nos dias de hoje são formulações trabalhadas 

repetidamente, conveniente a grupos hegemônicos que, ora em consonância, ora em 

atrito, próprios das diferentes forças criativas do poder, atuam através da moda, das 

mídias, das teorias pedagógicas do momento...Assim, compreendemos a importância 

dos Estudos Culturais nas pesquisas em Gênero e Educação ao lançar os olhares 

enviesados para a cultura como campo de disputa em torno da produção de 

representações e de significações, dotando-nos de instrumentos teóricos e 

metodológicos para desconstruir as certezas, os essencialismos e as naturalizações.  
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