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RESUMO

Este estudo objetiva problematizar a história da escola mista no Pará, nos anos de 1870 a
1901, destacando a participação de mulheres que a construíram. O foco analítico da
pesquisa incide sobre as mutações e as continuidades da escola mista no Pará. Constitui-se
como objeto de análise a escola mista paraense, constituída por mulheres. Traz como
argumentação que a escola mista se constituiu e se configurou em formas, conceitos,
tempos e espaços variáveis, em um imbricamento com a inserção das mulheres no universo 
educacional, seja por meio da escolarização, da profissionalização ou da docência em
escolas de meninas e meninos. As fontes documentais privilegiadas para o estudo são: a
legislação educacional, os jornais diários, os relatórios de governo, as revistas de ensino, as 
quais foram examinadas cotejando o dito e o praticado. O método indiciário direcionou as
leituras documentais, que revelaram, em pequenas linhas, os nexos construídos, na procura
de pistas e sinais das montagens da escola mista paraense com a participação de mulheres,
a partir da percepção de que o conhecimento histórico é indireto, conjetural. As evidências
indicaram que a escola de ambos os sexos criada legalmente na Província do Grão-Pará em 
1870, deu os sinais da junção de meninas e meninos na escola, no momento em que a
presença de mulheres na educação se insinuava. As mutações na organização da educação,
com a implementação da escola mista, na década seguinte, conviveram com configurações
restritivas e com a inserção mais efetiva das mulheres nessa escola. As imprecisões da
escola mista republicana se revelaram nos caminhos sinuosos que sinalizaram a
contradição entre o discurso modernizador e as práticas conservadoras em relação a esse
tipo de escola, em comunhão com a sua expansão por todo o Estado, inclusive nos grupos
escolares, quando se vê a presença incisiva de professoras na regência dessas escolas e um
alargamento na eqüidade entre os sexos, na discência. 

Palavras-chave: Mulheres, escola mista, história.
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ABSTRACT

This study aims to problematize the history of mixed schools in Pará, from 1870 to 1901,
highlighting women participation that helped to build them. The analytical focus of the
research fell on the changes and the continuities of the mixed school in Pará. The object of
analysis is the Paraense mixed schools, formed by women. The study also brings out
arguments that the mixed school was set up in variable forms, concepts, times and spaces,
in an overlapping with the inclusion of women in educational universe, either through
education, professionalization or teaching in schools of girls and boys. The documentary
sources privileged by the study are: the educational law, the newspapers, the government
reports and the journals of education, which were examined in a confrontation between
what was said and done. The evidential method helped the documentary reading revealed
that, in small lines, the linkages built in the search for clues and signs of Paraense mixed
schools was assembled with the participation of women, from the perception that historical
knowledge is indirect, conjectural. Evidences indicated that the school for both sexes,
legally established in the Province of Grão-Pará in 1870, gave the signals of the junction of 
girls and boys in school, at a time when the presence of women in education was
suggested. Mutations related to the educational organization, with the introduction of
mixed school in the following decade had a closer relationship with restrictive settings and
more effective integration of women in that school. The inaccuracies of the Republican
mixed school have revealed, through winding paths, that signal of contradictions between
the modern discourse and conservative practices regarding this school, in communion with
the expansion of the mixed school throughout the state, including in groups’ schools,
observing the presence of effective women teachers in the regency of such schools and an
expansion of students in relation to the equity between the sexes.

Key-words: Women, mixed school, history.
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1. INTRODUÇÃO
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Leiam-se as datas (o Melzi, como o oráculo
de Delfo, não diz e não esconde, apenas
insinua), Robert morre quando ela tinha
apenas trinta e sete anos, destinada a viver
outros quarenta. O que deveria fazer nessa
idade uma bela e distinta pianista?
(Humberto Eco, 2005).
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Definir o lugar problematizador por onde vão fluir idéias, permitir diálogos

com outros autores, arrumar categorias analíticas, talvez seja o processo mais instigante e o 

mais complexo na construção de um trabalho investigativo. Isso porque as idas e vindas, as 

construções e desconstruções desse percurso, ora mostram, ora escondem o objeto de

pesquisa, em meio a tantas possibilidades de estudo. As descobertas, portanto, se iniciam

com essas definições, as quais vão entrelaçar o material documental e permitir a sua

inteligibilidade e, em conseqüência, a sua leitura e interpretação.

Nesse caso particular – e talvez em tantos outros – essas descobertas não se

fizeram sem dificuldades; elas trouxeram consigo uma trajetória definida em ritmos de

tempo compassados entre batimentos esporádicos e longos que gravitaram em torno de

nossa experiência, profissional e de vida, e batimentos intensos e curtos na duração deste

estudo. Para expressar esses ritmos, apresenta-se o itinerário da pesquisa em dois

caminhos: o primeiro, na aproximação ao componente basilar da investigação que é a

presença de mulheres na história paraense; a segunda direção está na inserção deste tema

ao campo educacional e, mais precisamente, à problematização da configuração da escola

mista na organização do ensino paraense, resultando no processo de composição de nossas

intenções analíticas. A chegada ao objeto de estudo se desenrolou em meio aos espantos

procedentes da manipulação de documentos empoeirados que, ao mesmo tempo em que

retiraram a solidez de questões anteriormente satisfatórias, possuíram a qualidade de

descortinar novos problemas. Foi justamente nesses encontros e desencontros com o objeto 

de pesquisa, que permeiam o processo investigativo, que nesta hora detêm-se.

Concernente ao primeiro caminho pode-se afirmar de antemão, que esta é uma

longa história. Foi, aproximadamente, vinte anos o período de interesse por estudos sobre a 

questão do feminino, nos quais se mergulhou na tarefa de estudar sobre mulheres paraenses 

e sua participação na vida política. O gênero feminino vem se manifestando no exercício

interdisciplinar em que se traduziu nossa vida acadêmica e profissional, principiado com o

diálogo com a História durante a graduação, passeando pela Antropologia, na pós-

graduação lato sensu e, neste momento, nas teias da Educação. Não é possível precisar

1.1. Encontros e desencontros com o objeto da pesquisa
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exatamente o que despertou para o tema; talvez isso tenha ocorrido como resultado da

vivência acadêmica, após o ingresso no curso de graduação em História, da Universidade

Federal do Pará (UFPA). O contato mais próximo com estudantes militantes de

movimentos de mulheres e com professoras pesquisadoras – algumas também militantes –

da participação política de mulheres nos movimentos sociais nos colocou em contato com

o próprio movimento e com parte da produção teórica e política sobre a questão da mulher

na sociedade brasileira. Dessa aproximação brotou um primeiro insight de registrar a

memória histórica de movimentos sociais organizados por mulheres.

Os primeiros passos nessa direção foram dados em diálogo com a

Antropologia, durante a escrita do trabalho de conclusão de curso. Com ele buscou-se

registrar a organização política de mulheres do campo e da cidade, por meio da história de

dois grupos organizados, cartografando seus anseios e estratégias de lutas travadas no

interior do processo de redemocratização do Brasil (MELO, 1986). Esse foi um exercício

fundamental para assinalar um viés inquietante no debate sobre a problemática feminina: o

deslocamento da centralidade da discussão teórica no âmbito das estruturas econômicas,

para o terreno da cultura, das minorias sociais e, por conseguinte, da especificidade do

tema mulher com motes polêmicos, como: sexualidade, violência doméstica e participação

efetiva em centros de comando, considerados como lugar de homens.

Outra vez, como bolsista do CNPq e postulante ao grau de bacharel em

História, voltou-se aos anos de 1945 a 1964 procurando em jornais locais, resposta às

perguntas: mulheres operárias também participaram de movimentos grevistas? Que

situações indicavam os modos de sua participação? Na tentativa de mostrar que, além dos

homens, as mulheres, de modos diferenciados e significativos, também construíram

história e fizeram política (MELO, 1987), mesmo que até então, como afirmavam Tabak e

Toscano (1982), a compreensão sobre ação política estivesse restrita a movimentos sociais

organizados ou a políticas partidárias. As brechas para um olhar microscópico foram

ensaiadas com as falas que expunham suas experiências no/com o trabalho fora do lar, em

um momento em que essa era uma realidade pouco comum. Mulher, cotidiano, trabalho e

história foram os eixos articuladores que ajudaram a relativizar conceitos sedimentados e

nos aproximar ainda mais das representações sociais do feminino.

Com esses dois trabalhos que já se distanciaram no tempo, enfrentou-se o

desafio de tratar de um tema pouco creditado, à época, já que não era nesse tempo um tema 
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considerado central no campo acadêmico; eram emergentes os estudos e debates sobre a

mulher no Pará (ÁLVARES, 2001), vindo a ser consolidados apenas na década de noventa

daquele século. 

Passados alguns anos, já com a tarefa de elaborar uma dissertação de mestrado,

foram realizados outros exercícios teóricos que, em virtude do ofício de professora da

disciplina Prática de Ensino de História, enredaram em outro campo de interesse: a história

do ensino de História no Pará. O afastamento dos estudos sobre a mulher coincidiu com a

aproximação com o campo educativo como conseqüência da prioridade de estudos

concernentes à formação de professores de História. 

Engajou-se, assim, nesse tema novo e problemático, com uma imensidão de

possibilidades investigativas, havendo o cuidado de não perder de vista a abordagem

histórica. O estudo se traduziu na tentativa de problematizar as orientações teóricas

implícitas nas prescrições para a disciplina, por diferentes sujeitos, durante as décadas de

1980 e 1990 (MELO, 1999). Com esse estudo pudemos encontrar professores, professoras,

técnicos e técnicas da educação que trouxeram com suas experiências, concepções de

mundo e de história, marcas para o ensino dessa disciplina em Belém. Foi possível

compreender, entre outros achados, que as chamadas propostas curriculares do Estado –

como denominávamos inicialmente o objeto de estudo – não eram mais do que um misto

de idéias de diferentes sujeitos anônimos da história do Estado do Pará; sujeitos esses que

fizeram de diferentes documentos expressões de seus ideais, de seus projetos de vida, de

seus saberes. Nesse momento houve um envolvimento mais profundo com a história do

campo educacional, sedimentando aprendizados e um interesse mais verdadeiro sobre ele,

já que se pôde alargar a compreensão sobre as dinâmicas complexas que medeiam as

intenções e o fazer educativos. Este foi o sinal de uma primeira aproximação com o

fenômeno educativo, fundamentada na leitura histórica, um pouco distanciada das práticas

e metodologias de ensino da disciplina.

Assim como o distanciamento do tema mulher ocorreu por razões

profissionais, por essa mesma razão, o reencontro ocorreu. É certo que esse reencontro se

fez quase que por acaso, talvez até de modo incidental, durante a aproximação preliminar

com as fontes documentais, forçada por um estudo exploratório destinado ao planejamento

de uma pesquisa acadêmica. Por coincidência, a ampliação de meu campo de trabalho

docente para as trilhas da história da educação, por meio da disciplina História da
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Educação Brasileira e da Amazônia alargou o compromisso em produzir conhecimento

sobre a história da educação da região amazônica e agregou-se à decisão de construir o

projeto de tese. 

A escolha do período – fins do século XIX e início do XX – foi a segunda

certeza instalada, pois ficou perceptível, com a leitura de trabalhos produzidos, que ainda

há uma expressiva lacuna no campo da história da educação no Pará, notadamente em

relação a esse tempo. Mas, crê-se que a volta à pesquisa em jornais deva ter influenciado

sobremaneira a decisão de buscar nesse tempo a presença de mulheres no campo

educativo. Uma espécie de reminiscência talvez tenha feito associar a fonte (jornais

diários) ao objeto investigativo (mulher). Voltar aos jornais reacendeu o interesse em

relação à história das mulheres paraenses. No entanto, desta vez, o olhar lançado já não se

prendia à sua ação política organizada; a aproximação com estudos dimensionados na

história cultural, e em outros que se envergam no domínio da história das mulheres

(BARROS, 2004), ajudaram a problematizar a presença delas nos espaços públicos e

privados e, mais especificamente, sua participação nos processos constitutivos da

educação.

Até então se tateava pelos jornais micro-filmados do acervo da Biblioteca

Pública Arthur Vianna, do Centro Cultural Tancredo Neves. Do mesmo modo que se

deparava com notícias de mulheres em sindicatos, fotografias de operárias em movimentos

grevistas, se desejava encontrar também professoras e alunas manifestando-se em torno da

educação. Entretanto, as poucas notícias visíveis encontravam-se, principalmente, em

anúncios de colégios publicados nos jornais, nos quais era perceptível, mesmo que

sutilmente, o desenho das pretensões da sociedade para a educação das mulheres. Porém,

as vozes dessas mulheres não apareciam explicitamente.

A pesquisa documental foi mantida como recurso metodológico e mudou-se o

locus da pesquisa para o setor de Obras Raras, da mesma instituição de pesquisa.

Encontramos lá, com o auxílio das bibliotecárias, revistas educacionais, anais de colégios,

relatórios de governo, legislação local e nacional, e outras marcas oficiais da educação da

época. O estudo das revistas de ensino foi fundamental para que se pudesse recortar do

universo amplo da educação, um lugar mais específico e, do ponto de vista particular,

bastante instigante: a escola mista no Pará.
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O anúncio do Instituto Amazônia – escola da rede particular de ensino –

publicado na Revista do Ensino, em 1918, mostrou que a escola que recebia meninos e

meninas, apresentava limites aos alunos e alunas, no que diz respeito à manutenção de

tempos e lugares diferenciados por gêneros e aos saberes necessários à vida prática de cada 

um deles, como se vê no texto abaixo:

Colegio mixto de instrucção primaria e secundaria, recebe alumnos internos,
semi-internos e externos. Meninas, sómente externas e semi-internas. As
professôras da secção feminina, alem das materias que constituem o curso
primario, terão a seu cargo o ensino de costura e prendas. O estudo de musica
vocal e instrumental, bem como o de linguas extrangeiras, será feito sob a
direção de habeis professores (Revista do Ensino, 1918).

Com esse documento foi possível localizar interdições em relação ao lugar

reservado às mulheres na escola, e um movimento sutil na adoção dessa modalidade de

escola: adotada durante o regime imperial e ampliada quantitativamente pelo interior do

Estado no governo republicano, a escola mista parecia ser uma prática contraditória, pois

indicava que as práticas exercitavam diferenças substanciais na educação dos sexos em

uma mesma unidade escolar.

Também se pôde ver com ele que as diferenças na educação de meninas e

meninos eram mediadas pelas representações de feminino e masculino, próprios dos

sujeitos que fizeram a história daquele tempo. 

Esse foi, sem dúvida, o documento mobilizador das questões deste texto. A

partir dele passou-se a buscar sinais da escola mista, ainda no período republicano, em

artigos, notas e relatórios, que deram corpo e dinamicidade às leis, decretos, normas e

relatórios de governo do período. 

Refere-se à escola mista republicana porque, até então, esse era o limite

temporal: 1889 a 1920. Após o contato com a legislação do período imperial, proposto pela 

professora orientadora Maria Inês Stamatto, os anos-limites para o estudo foram alterados.

Como a escola mista foi uma experiência projetada pelo governo imperial, cabiam as

questões: como era a escola mista nesse projeto? Como era a organização escolar antes da

escola mista? Com elas, retrocedeu-se no tempo cronológico e, a partir do estudo da

legislação, foi encontrada a origem legal dessa escola no ano de 1880. A segunda questão,

por conta disso, remeteu à década de 1870, na qual encontrou-se um modo peculiar de

juntar meninos e meninas na escola; como ensaio foi permitido a junção dos sexos na

educação. Logo, notou-se que a experiência da escola mista antecedeu sua origem legal,
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com tempos e modos diferentes, o que redimensionou a temporalidade a ser investigada.

Passou-se, desta feita, a estudar a escola mista dos anos de 1870 até 1901, quando da sua

inserção nos grupos escolares.

Essas descobertas são registradas para destacar como a aproximação com as

fontes conduziu às questões investigativas e ao formato do texto, dando a ele outra lógica,

sem perder de vista seu objeto de estudo.

Foram surpresas boas que revelaram os documentos e, pouco a pouco, em meio 

a sobressaltos e espantos, o cenário educacional do período ia se montando frente aos

olhos. A sedução das falas presentes em documentos do passado, aliada ao diálogo teórico,

sugeriram que o caminho mais adequado a percorrer nesse momento seria submergir na

história da educação do Pará, focando a história da escola mista, nas nuances reveladoras

das representações sobre mulheres nesse decurso. 

Efetuou-se um recorte em relação aos atores investigados nessa pesquisa: são

privilegiadamente mulheres, estudantes e professoras, partícipes da criação e das mutações

da escola mista no Pará, sem perder de vista a presença masculina nesse processo.

A revisão da literatura também deu direções que ampliaram a meta

estabelecida e as possibilidades de aprendizagem. Leituras feitas sobre a co-educação dos

sexos em Portugal revelaram diferenças e semelhanças importantes no processo de

consolidação da escola mista, em relação à experiência brasileira, o que impulsionou à

realização de um estágio doutoral em Lisboa, na Universidade Lusófona de Humanidades e 

Tecnologias, sob a orientação da professora Áurea Adão. Com mais clareza sobre o que

procurar, a investigação foi centralizada na Biblioteca Nacional de Lisboa, em revistas de

educação, principalmente no periódico Educação Nacional, de onde foram retiradas pistas

fundamentais para compreender os percursos da escolarização mista naquele país. De

modo suplementar, a pesquisa documental foi estendida para o Instituto dos Arquivos

Nacionais Torre do Tombo e para o Arquivo Histórico do Ministério da Educação, de onde 

foram coletados documentos reformadores da educação. Focou-se a pesquisa bibliográfica

na biblioteca da Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres, que forneceu

fontes bibliográficas fundamentais, referentes à história da educação de mulheres

portuguesas e à história das mulheres em geral, que contribuem para este trabalho, assim

como para textos futuros. 



21

Partes deste estudo foram discutidas e receberam sugestões de outros

pesquisadores interessados pelo tema, em encontros científicos, como no XXIII Simpósio

Nacional de História (2005), no qual apresentou-se um texto que traz uma síntese dos

debates que revelavam adesões e divergências sobre o ensino misto no Pará (MELO,

2005a); no XVII Encontro de Pesquisa em Educação Norte Nordeste (2005) tratou-se do

ensino misto no Pará em seu percurso não-linear (MELO, 2005b), e no VI Congresso Luso

Brasileiro de História da Educação (2006), quando as imagens da escola mista tiveram

centralidade e indicaram as representações do feminino nessa escola (MELO, 2006).

Desse percurso chegou-se ao desenho do texto, que foi organizado tendo como

marcos os movimentos e as configurações da escola mista no período estudado. 

As seções 2 e 3 trazem o estudo da escola mista no período imperial. A seção

2, Preâmbulos da escola mista está fixada na década de 1870, a partir do acontecimento da 

chamada escola de ambos os sexos. Nesse momento do texto passeou-se pela sociedade

imperial paraense, no final do século XIX, para tratar das dicotomias sociais resultantes da

comercialização da borracha e das mudanças nas relações cotidianas de homens e mulheres 

na Província do Grão-Pará. No tempo em que a junção de meninos e meninas na escola foi

permitida como ensaio, buscaram-se na legislação educacional, pistas sobre os sujeitos de

criação dos germens da escola mista e encontramos nelas o Estado, professores,

professoras e alunas presentes nesse processo.

Nas notícias dos jornais do período encontramos as falas de professoras e

professores, que indicaram pistas sobre as práticas de professoras na junção de gêneros na

escola primária. Ressaltamos, também, com a história não linear da formação de

professores na Escola Normal, as possibilidades e divergências em relação à educação

mista, na sociedade paraense.

A seção 3, Institucionalização da escola mista, aborda a década de 1880, a

partir do momento em que a escola mista foi institucionalizada na organização do ensino;

quando esta foi somada às tradicionais escolas femininas e masculinas. Nele destacou-se a

ampliação da participação das mulheres na educação e os aceites e recusas da escola mista,

a partir de sua criação formal em 1880. Ainda com referência na documentação, foram

pontuados alguns eixos de análise que serviram para inferir como a escola mista foi

configurada e vivida por diferentes sujeitos.
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Por fim, a seção 4, Recuos e avanços da escola mista, apresenta faces da escola 

mista na primeira década da educação republicana, a partir de 1890, quando notou-se a

expansão da escola mista por todo o Estado do Pará. Tratou-se da escola mista no interior

do projeto republicano, destacando as imprecisões do governo em suas prescrições, ao

mesmo tempo em que a meta de expansão do ensino pelo Estado, ampliou numericamente

as escolas mistas e as incorporou na organização dos grupos escolares em 1901.

Muito se aprendeu nesse tempo de trabalho com as pessoas com as quais se

teve oportunidade de conviver, de perto e de longe, em conversas presenciais e virtuais,

com seus textos escritos e orais, em debates formais e em conversas corriqueiras, das quais

se guarda as lições do enfrentamento – ora prazeroso, ora doloroso – com o processo de

produção de conhecimento científico, e com quem se pôde dividir anseios e,

principalmente, encontrar caminhos incertos, todavia amenos. Percebeu-se que ter chegado

à confluência de interesses foi fundamental para a concretude e consolidação da intenção

de, mais uma vez, atravessar outros tempos e lugares e lançar um olhar sobre participações

de mulheres na história e, ao mesmo tempo, trazer um pouco mais de consistência à

história da educação do Pará.
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1.2. Intenção e significados do estudo

Homens e mulheres, meninos e meninas em uma mesma sala de aula, ouvindo,

falando, aprendendo a mesma lição. Esta é uma cena tão recorrente na experiência escolar

do presente que chega a ganhar dimensões de naturalidade; parece tão banal a idéia – ou a

prática – da escola mista, que causa espanto, sobretudo às gerações mais jovens, o fato de

que em outros tempos e lugares tivesse havido um divisionismo nos espaços, horários e

saberes escolares, fundamentado em critérios sexuais. 

Um mergulho na história passada indica que essa experiência separatista se

mostrou sólida até meados do século XIX, e veio perdendo fôlego em fins desse mesmo

século entre falas controversas. Se, em um primeiro olhar, esse parece ser um fato irrisório, 

seus significados no campo educativo aparecem quando a história da educação é visitada

em enfrentamento com os valores sociais, a partir de um diálogo com a cultura da qual a

escola faz parte. Nesse enfrentamento, a implementação da escola mista se descola de seu

sentido estritamente político – das prescrições do Estado – e se reveste de um dinamismo

produzido por sujeitos em relações sociais que, entre embates, disputas, consensos e

dissensos, construíram a educação paraense.

É com essas referências que se pôde ouvir das marcas documentais as vozes de

mulheres que se imiscuíram nos debates e no cotidiano do campo educativo e ajudaram a

sedimentá-lo. No terreno da co-educação dos sexos, tema polêmico desde sua origem,

foram encontrados discursos e práticas que sinalizaram diferentes interesses e concepções,

adesões e divergências, constituídas em meio aos tempos modernos, ao mesmo tempo em

que mostram a ação efetiva das mulheres na sociedade. Juntar meninos e meninas no

mesmo espaço físico e com o mesmo corpo de conhecimentos curriculares se colocou

como uma questão a ser enfrentada desde a década de 1870, de forma sutil, e de modo

mais contundente na década subseqüente, quando mais uma vez os debates se acirraram e

foram costurados nos meandros da institucionalização dessa modalidade de escola. 

A questão problemática do período estudado não se fixava apenas na

unificação dos currículos ou na economia das despesas com a escola. As discussões

centravam-se também nos tempos e modos de juntar meninos e meninas, homens, com a

criação de uma modalidade de escola: a escola de ambos os sexos e, posteriormente, a
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escola mista. Com um olhar voltado para essa alteração na organização da escola primária,

pública e particular, e na formação de professoras e professores, pretende-se desnaturalizar

a prática histórica dessa junção de corpos e mentes no processo de escolarização, como

empreendimento contido nas sublinhas deste estudo. O foco analítico da pesquisa são as

mutações e as continuidades da escola mista no Pará, no período que compreende os anos

de 1870 a 1901. Constitui-se como objeto de análise a história da escola mista paraense,

feita com a participação de mulheres. 

Com isso, considera-se relevante tratar da questão: de que modo a presença de

mulheres na educação dialogou com as mudanças e permanências na história da escola

mista no Pará? Tem-se como argumentação de tese que a escola mista se constituiu e se

configurou em variáveis formas, conceitos, tempos e espaços, num imbricamento com a

inserção das mulheres no universo educacional, seja por meio da escolarização, seja por

meio da profissionalização. 

Em síntese, objetiva-se problematizar a história da escola mista no Pará, nos

anos de 1870 a 1901, destacando a participação de mulheres que a construíram. A intenção

do texto está fundamentada na compreensão de que essa participação esteve mediada pelos

significados sociais atribuídos às mulheres. Suas ações, visíveis através de sua presença

nos debates públicos e nos tempos e lugares reservados a elas na escola, revelaram um

panorama da inserção da figura feminina no campo educacional, em meio à configuração

da sociedade paraense do período. 

Considera-se que, mais significativo do que tentar buscar as origens dessa

modalidade de escola e seus projetos, determinando as prováveis genealogias, erros ou

acertos, pareceu mais útil entender que os modos dos atores as gestaram se caracterizaram

por ambigüidades e incertezas. Não parece ser relevante o marco definidor da escola mista

(para isso retrocederia-se até onde?), das terminologias que foram adotadas, mas os

sentidos que elas foram ganhando em torno de uma compreensão de sociedade. Em diálogo

com Vidal e Carvalho (2001), considera-se importante enunciar o que foi a escola mista

nos anos finais do regime imperial e nos primeiros anos do regime republicano, apontando

os significados sociais que adquiriu e como eles se transformaram, dando novas

configurações à escola.

Mais comum é a versão de que a escola mista foi criada em meio a uma

política reformista articulada por dirigentes do Império e da República, por isso buscou-se
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matizar esse resultado também com ações de pessoas comuns: professoras e professores,

alunos, alunas, pais de alunos, os quais elaboraram e permitiram essa história.

Vê-se razões significativas para tecer este estudo nessa direção. Elas são aqui

apresentadas como argumentos que auxiliam na compreensão dos sentidos e da relevância

que contém este texto em relação a vários aspectos que o estruturam. 

Considera-se que este estudo vem fortalecer um terreno já bastante solidificado

no tocante às pesquisas histórico-educacionais no cenário nacional, já que o período

histórico que ora se investiga vem sendo objeto de diversos estudos que buscam

compreender, na passagem do império à república brasileira, peculiaridades de nossas

práticas educativas, visualizando alterações e permanências do projeto educativo em meio

ao cenário econômico, político e social do país. 

Além disso, anima o campo de estudo iniciado na região amazônica, e mais

especificamente, soma-se aos estudos sobre a história da educação do Pará, com traços

singulares sobre a escolarização mista. Assim se justifica também o recorte temporal –

1870 a 1901 – onde são perceptíveis as mudanças na educação provincial paraense, em

relação à escolarização mista, desde os seus rascunhos, e como ensaio, até a sua

consolidação e expansão pelo Estado republicano em escolas isoladas, até a sua inclusão

nos grupos escolares.

Mais uma de suas contribuições significativas está em manter vivo o debate

sobre a história das mulheres nos espaços públicos e privados e, mais especificamente, sua

ação nos processos de constituição da educação no interior do discurso da modernidade.

Este é um estudo que comunga com outros já realizados no sentido de reservar um lugar de 

destaque às mulheres e guindá-las à condição de objeto e sujeito da história (SOIHET,

1997). Marcar experiências singulares de mulheres no campo educativo parece

significativo, pois possibilita o estudo das mudanças e permanências, pelas quais transitam

agentes sociais com interesses, concepções e práticas diferenciadas, assegurando a

visibilidade dos vários atores envolvidos no processo educativo. Pensa-se que seja

necessário buscar pistas que dêem a dimensão das ações de mulheres para as releituras

dessa história, escapando da unilateralidade dos sujeitos, freqüente na historiografia e, com

isso, redesenhar experiências mais reveladoras do universo educativo. 

Este estudo foi elaborado como mais um esforço que aponta para uma história

da educação com sujeitos reais, que a constroem e são construídos por ela diariamente,



26

com a compreensão de que dar [...] destaque às narrativas que apagam os momentos de

presença das mulheres, levam à reavaliação de diferentes acontecimentos em que as

mulheres participam da história relendo como políticas ações interpretadas até então

como um fato social (COSTA, 2003, p.203).

De um modo geral, [...] as transformações ocorridas na composição sexual do

corpo docente entre meados do século XIX e o início do XX, na maioria dos países

ocidentais[...] (VIDAL; CARVALHO, Op.cit., p.212), sugere o fortalecimento da presença 

da mulher no campo educativo, o que torna relevante o estudo dos modos que fizeram essa

presença, dos significados sociais construídos em torno da saída das mulheres do mundo da 

casa para o mundo da escola, e das práticas educativas que construíram com os homens, no 

processo de junção dos sexos no universo educativo.

Portanto, faz sentido contar a história da educação, com marcas de quem a

montou, e apontar – considerando o estudo sobre a escola mista – os momentos em que as

mulheres tiveram uma ação significativa, mostrando com mais amplitude os processos

institucionalizadores da educação no Pará, através da reconstituição das vivências

profissionais dessas mulheres e do que foi dito sobre elas, as quais ainda não estão visíveis

como sujeitos históricos por não terem sido contempladas nas histórias contadas por

historiadores tradicionais. (DEL PRIORE, 2003). 

Pensa-se, assim, que a principal contribuição deste trabalho é a de trazer

aspectos da institucionalização da escola mista no Pará com a presença de mulheres; isto

porque considera-se que alguns estudos têm apontado para a constituição dessa escola com

ênfase nos aspectos legais, imputando autoria ao legislador, e não às mulheres que

cotidianamente a realizaram. 

Procurou-se, além disso, rever conceitos sobre a escola mista em diferentes

tempos e espaços; atualizar dados que remetem à experiência e aos debates sobre a escola

mista a partir da década de 1870 para além de uma lógica econômica, o que também parece

significativo para o debate sobre o tema.

De modo geral, pensa-se de maneira semelhante a Dallabrida (2004, p.9),

[...]que a leitura histórica dessa experiência pretérita pode contribuir para a construção

de práticas escolares democráticas, que procurem excluir a desigualdade e respeitar

diferenças.
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Seguiu-se este caminho acreditando-se na possibilidade de reencontrar

diferentes experiências educativas no Pará, ao mesmo tempo olhar para essas mulheres e,

com isso, dar nossa quota de realidade para as suas experiências vividas nos processos de

escolarização, com impressões ajustadas por nossa própria experiência.

Esses significados foram construídos tendo como baliza teórica, de um modo

geral, os estudos sobre a mulher21 e, de modo mais específico, os estudos sobre mulher e

educação. Para situá-los faremos uma localização de trabalhos produzidos no Estado do

Pará22 que se aproximam do objeto de estudo, em uma tentativa de marcar o compasso e a

maturidade desse campo investigativo em várias disciplinas e indicar as problemáticas

relevantes, que situam a pertinência, os limites e as possibilidades de investigação sobre o

tema.

O percurso teórico dos estudos sobre mulher no Pará não difere nuclearmente

do que aconteceu no resto do país. Álvares (Op.cit.) empreendeu um levantamento dos

estudos sobre a mulher, recuperando a memória histórica das pesquisas e da formação de

núcleos e grupos de estudos acadêmicos, fundamentada na fala dos (as) pioneiros (as)

desse campo. A autora destaca o final da década de 70 do século XX, como marco inicial

das demandas pelos estudos sobre mulher. Esse início ocorreu no campo da Antropologia e 

se expandiu para os territórios da Psicologia e da Literatura. Afirma Álvares (Ibdem) que o

aumento considerável dos movimentos organizados por mulheres nos anos 80 do século

XX, assim como a aproximação das pesquisadoras com eles, deu mais um estímulo a esses

estudos, possibilitando a consolidação dos mesmos, ocorrida na década seguinte.

No campo da História, notou-se que as pesquisas sobre mulher começaram

também dar seus passos. Ferreira (1999), em sua dissertação de mestrado releu a

Cabanagem, um tema clássico e controvertido, marcando as diferenças de classes e

conflitos delas decorrentes. A autora impôs uma singularidade à discussão na medida em

21 Preferiu-se destacar a produção teórica que versa sobre a escola mista e a co-educação dos sexos no item
1.4, desta introdução.
22 O mapeamento dos trabalhos que destacam a produção no Brasil já foi feito por outros autores. Pode-se
destacar o clássico estado da arte elaborado por Rosemberg, Piza e Montenegro (1990), no qual se encontra
uma análise crítica relativa à produção acadêmica sobre mulher e educação no Brasil, percorrendo uma
seleção de trabalhos produzidos de 1975 a 1989, privilegiando temas recorrentes, como: história,
escolaridade, trabalho e corpo. Nesse estudo as autoras capturam os movimentos de inserção do tema mulher
e do conceito de gênero, apontando as alterações na trajetória que vão dos que formulam para uma crítica
social numa perspectiva classista, até inserções de temas novos, como raça e idade no final da década de 80.
Mais recentemente o estudo de Vidal (2006) visualiza os estudos sobre a mulher que tomam as relações de
gênero como categoria analítica, centrados em grupos de pesquisa e em congressos de história da educação,
além de marcar outros estudos que também se ocupam desse mapeamento.
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que observou movimentos de resistência com a participação de mulheres, apreendendo no

cotidiano as suas múltiplas experiências de vida, na cidade e no campo, seu grau de

inserção no movimento, além de práticas e estratégias políticas por elas utilizadas em meio

ao conflito. 

Cancela (2002), por sua vez, dialogou com inquéritos policiais, apresentando

práticas sociais de homens e mulheres e suas relações amorosas, em torno de seduções e

defloramentos, apresentando o cotidiano de mulheres populares na cidade de Belém em

fins do século XIX e início do XX. 

Dos estudos sobre mulher e educação no Pará foram encontrados poucos sinais. 

Como trabalho pioneiro na área da educação paraense, Silva (1998) articula as dimensões

gênero, educação e sexualidade, encaminhando estudos da área para o âmbito da

construção de subjetividade; ingressou no processo de escolarização formal como um

componente cultural na constituição de sujeitos em relação de gênero.

Do olhar lançado à produção historiográfica paraense, é possível perceber que

a história das práticas de mulheres no campo educativo é um tema que se insinua no

cenário da pesquisa científica, mas que ainda demanda materiais sólidos para sedimentar o

campo. Nessa direção encontramos a autoria de Bezerra Neto (1995), que realizou estudos

que enfocam o tema mulher e educação em dois artigos. No primeiro, o autor trata das

representações sobre a educação de mulheres, escrevendo sobre o exercício da dominação

masculina no processo de construção da imagem feminina durante as últimas décadas do

século XIX, a partir do discurso formativo do Asylo Santo Antônio, em meio ao discurso

modernizante da época. Em outro trabalho, Bezerra Neto (1998) retoma o estudo da

educação de mulheres, agora mais centrado no significado dessa instituição religiosa no

contexto da educação iluminista. Produções mais recentes são as teses de doutoramento de

Cancela (2006) e Rizzini (2004). A primeira refere-se à escolarização feminina no Pará,

nos anos de 1870 e 1880, para assessorar a análise sobre a distribuição de riquezas e as

relações matrimoniais; a segunda remete-se à educação de mulheres mediando um diálogo

com seu objeto de estudo: a escolarização de meninos desvalidos. 

Considera-se que o número ainda reduzido de pesquisas parece ser um

indicador da carência de aprofundamento de estudos sobre as experiências de mulheres no

contexto educacional formal da Amazônia. É certo que estudos nessa direção vêm

ganhando corpo nos grupos de estudos e pesquisas acadêmicos. Todavia, ainda é uma
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lacuna que precisa ser preenchida; ainda se faz necessário construir um lastro produtivo

que contenha a história da educação privilegiando a figura feminina.
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1.3. A trilha metodológica

1.3.1. Encontros com a teoria

Alguns princípios sedimentados pela historiografia contemporânea serviram de

apoio para a pesquisa, pois permitiram olhar para a documentação em estudo de modo

problematizador. Buscou-se sedimentações, para esse exercício, na abordagem

historiográfica que examina a história com sujeitos privilegiados na ordem diária,

privilegiadamente focando as mudanças e permanências, experenciadas na sociedade e

na educação paraenses, por permitir apresentar uma história da educação construída

também por homens e mulheres comuns (BURKE; 1992; SHARPE, 1992; HOBSBAWM,

1998). Em perspectiva semelhante, as análises de Gay (2002) orientam no complexo

exercício de abandonar dicotomias e realizar um exame para além do bem e do mal,

buscando as lógicas próprias definidas e definidoras de uma ordem educacional, social e

histórica; seu estudo sobre a formação e a diversidade da cultura da classe média européia

do final do século XIX e início do século XX, dá a dimensão da dificuldade e, ao mesmo

tempo, da necessidade da articulação coerente e dinâmica entre o particular e o geral, o

micro e o macro, o individual e o coletivo. 

Esses e outros autores do campo da história cultural transformaram o foco da

análise historiográfica e possibilitaram a ampliação do ofício do (a) historiador (a) para

temas e sujeitos dantes desprestigiados, dando um novo fôlego aos estudos sobre a história

das mulheres23, já que a busca de outras histórias possibilitou um alargamento nos objetos 

de análise e da dimensão analítica voltada para os estudos de aspectos sociais singulares,

em seu caráter conflituoso e em disputa de poder (MATOS, 1999).

Fixou-se o olhar nesses estudos, pelos quais foram revistas leituras sobre a

presença de mulheres nos espaços públicos e privados e, mais especificamente, sua ação

23 Del Priore (1998, p.232) distingue a história das mulheres da história de gênero, já que a segunda
fundamenta-se nas relações sociais entre os sexos, referidas às mudanças históricas, nas quais a distinção
sexual seria um instrumento de análise histórica. Nesta perspectiva, homens e mulheres tornavam-se o
produto de um processo de aculturação, eles eram por assim dizer, fabricados e não nasciam como se
apresentavam socialmente
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nos processos de constituição da educação, no interior do discurso sobre a modernidade24.

Essa é uma tentativa de aproximação com a história das mulheres em sua intenção de [...]

enfocá-las através da submissão, da negociação, das tensões e das contradições que se

estabeleceram em diferentes épocas, entre elas e seu tempo; entre elas e a sociedade nas

quais estavam inseridas (DEL PRIORE, Op.cit., p.235), dando ênfase às complexidades

das relações de poder, que são feitas de opressões, transgressões e resistências, [...] mas

também de consentimentos que marcam experiências do dia-a-dia de homens e mulheres

(COSTA, Op.cit., p.188). 

Aliado a essa reviravolta no campo historiográfico, o olhar lançado para outras

disciplinas trouxe aos estudos históricos conceitos que deram uma nova dimensão ao

discurso do historiador. É o caso do empréstimo do conceito de representações sociais

utilizado por Chartier (1998). Buscou-se nesse autor a percepção de que as representações

sociais são fundamentalmente práticas de classificação, hierarquização e ordenação do

mundo social, que comandam atos individuais e coletivos.

Logo, relacionar as estruturas mentais à organização social significa: 

[...] considerar os esquemas geradores das classificações e das
percepções, próprios de cada grupo ou meio, como verdadeiras
instituições sociais, incorporando sob a forma de categorias mentais e de
representações colectivas as demarcações da própria organização social
(CHARTIER, Op.cit., p.18).

Para Chartier, uma direção para compreender a organização de uma dada

sociedade por meio dos esquemas intelectuais que lhe dão sentido, seria a partir de sua

interpretação como representações do mundo, socialmente construídas, que as práticas

podem se tornar inteligíveis e com significado social. É pressuposto que esses esquemas

não ocorrem por acaso, contudo estão sempre determinadas pelos interesses dos grupos

que as forjam, gestando uma luta de representações (CHARTIER, Ibdem, p.17).

Os movimentos sinuosos de ingresso e permanência das mulheres na escola

mista, por essa interpretação, podem ser observados como fazendo parte dessa luta,

fomentada por projetos individuais e coletivos, de sujeitos em relações sociais, em termos

24 Trata-se da modernidade como um tempo de reorganização das sociedades ocidentais, fomentada pelas
revoluções americana e européias, que provovaram novos fenômenos em vários lugares da vida asocial: na
área econômica, na estrutura de classes, no domínio político, na área cultural e na vida cotidiana, a partir do
século XVII (PIOTR, 1998).
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de [...] concorrências e de competição cujos desafios se enunciam em termos de poder e

dominação (CHARTIER, Loc.cit., p.17) na sociedade e no campo educativo. Demarcadas

socialmente, remetem às estratégias próprias dos grupos ou classes sociais, que

determinam posições e relações sociais.

Recorreu-se a essas formulações para examinar o que foi produzido e pensado

sobre a escola mista, marcando tempos e lugares de mulheres. Para dar um significado à

participação das mulheres na história da escola mista, buscou-se apreendê-la, não apenas

como uma forma de acesso das mulheres à escolarização e à profissão, mas também como

movimento resultante dos significados que elas tiveram para os diferentes sujeitos que

ajudaram a consolidá-la na sociedade paraense do século XIX. As interdições que foram

impostas às mulheres, em momentos em que aparentemente a escola mista estava

consolidada, mostram as dissonâncias do processo, marcadas por representações de

feminino, datadas historicamente. É nessa mesma lógica que os aceites e as resistências

pululam das fontes e se apresentam, então, como noção fundamental nos estudos que se

buscou empreender sobre a incorporação da escolarização mista na educação formal,

revelando a presença e atuação de mulheres, atravessando uma história aparentemente

construída apenas pelos homens.

Mais ainda, a aproximação com a Antropologia instigou a pensar com Sahlins

(2006, p.20) dado que, para compreendermos os modos que as diferentes culturas,

construídas historicamente, agem no mundo e sobre ele, [...] será necessário conhecer seus 

esquemas de valor e de relações a fim de entender suas histórias. Tentar descortinar a

história da escola mista com referência nas representações de feminino remete ao desafio

de tentar encontrar nos documentos sintomas dos valores que as sedimentaram e as

organizaram, em discursos e práticas, situadas em seu tempo. A argumentação de Sahlins

de que aquilo que é comumente associado a uma natureza humana de fato possui

contornos culturais e, por isso, históricos, nos envia para as representações construídas

sobre as mulheres no século XIX, a partir de seu caráter histórico-cultural.

A compreensão do intrincado processo de institucionalização da escola mista

com a presença de mulheres será possível, neste texto, mediante conexões e imbricamentos

com a sociedade, a partir desses fundamentos. Esses olhares permitiram construir o

formato deste estudo com a ampliação das discussões para o campo da cultura, propondo

um alargamento da compreensão das tensões sociais postas na história da educação com

mulheres (MATOS, 2002).
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A história da escola mista revela a presença de mulheres em dois caminhos:

pela feitura oficial da escola em referência a inserção delas na educação, e pelas

configurações dadas às escolas por elas, em diálogo com as prescrições. Em ambas vê-se

uma referência, uma representação de mulher construída na sociedade paraense imperial e

republicana.

1.3.2. Análise das fontes documentais

Das fontes documentais privilegiadas para estudo retirou-se as pistas basilares

do trabalho, no esforço de compreensão do explícito e do subliminar posto em estudo do

material documental (LEVI, 1992). Para isso, optou-se pela incursão na análise do material

documental da maneira que ensina Le Goff (1992), como documento/monumento.

Procurou-se encontrá-los a partir de sua característica mais marcante: a de ser uma

produção de homens e mulheres situados em locais de poder e que, portanto, sendo produto 

da sociedade que o fabricou e o conservou, traz consigo uma verdade parcial, situada na

fala de quem o produziu e de quem o tornou um monumento, ou seja, de quem

intencionalmente o marcou para constituir-se como uma fala de perpetuação de um

sentido, de um poder. 

Esse encontro se fez mediante a aproximação com o método indiciário, por

onde as leituras documentais revelaram, em pequenas linhas, os nexos construídos, mas na

procura de pistas e sinais (GINZBURG, 1989) imbricados nas fímbrias dos documentos.

Adentrou-se na leitura das fontes documentais com o desafio de apreender a dinâmica

temporal, optando não por uma linearidade e continuidade, sem rupturas, mas buscando

compreender a história da escola mista como expressão de embates, conflitos, disputas que

não terminam nas relações macro-sociais, mas se espalham nos desejos de sujeitos

individuais e coletivos, nas identidades e singularidades de mulheres que experenciaram

diariamente o mundo da educação. Buscou-se apresentar uma leitura sobre montagens da

escola mista paraense com a participação de mulheres, a partir da percepção de que o

conhecimento histórico é indireto, conjetural; portanto, construíram-se conclusões com

verdades provisórias, a partir da decifração dos vestígios encontrados no corpo

documental.
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A análise da documentação, portanto, considera os trânsitos teóricos na

produção historiográfica que remete a diálogos interdisciplinares e nos leva ao passado de

modo problematizado; um modo que busca olhar para a escola como mediadora de práticas

culturais, descentrando-a e apresentando uma alternativa de análise possível, que

compartilha com a renovação do campo historiográfico educacional. 

É no embate mais explícito e no cotidiano não tão explícito nas fontes, que

encontramos as falas e as práticas de mulheres que, em relação a outros homens,

projetaram e experenciaram a educação, formaram e foram formadas em meio a

interdições, acomodações e resistências próprias ao contexto cultural de sua época.

Artigos pessoais constantes em revistas educacionais registram falas de

professoras e estudantes sobre temas variados, pelos quais foi possível cartografar seus

modos de interferência no campo educativo. Selecionaram-se para estudo, exemplares das

seguintes revistas: A Escola, auto classificada como Revista Official do Ensino, fundada

pelo Director Geral da Instrucção Publica, Bacharel Virgilio Cardoso de Oliveira, em

1900, com publicação mensal, sendo diretor o Secretario de Estado da Justiça, Interior e

Instrucção Publica e os redatores os senhores Vilhena Alves e Arthur Vianna; e a Revista

Familar, periódico que se diz dedicado às famílias, destacando Ciências, Literatura,

Indústria, Educação, Economia, etc.

As leis, os decretos, as portarias, os relatórios de governo foram examinados

tendo como referência o contexto histórico em que foram produzidos, por onde as

marcações e os ajustes na educação e na escola mista puderam ser mais visíveis. Logo, os

documentos prescritivos foram analisados como um lugar e uma parte do poder, não como

determinação histórica.

Os jornais diários de circulação local mostram parte da realidade educativa,

além das ações diárias dos sujeitos que produzem a educação. Com eles é possível [...]

compreender as relações entre teoria e prática, entre os projectos e as realidades, entre a

tradição e a inovação [...] (NÓVOA, 1997, p.31). Selecionou-se para estudo jornais de

representações políticas diferentes, que tornaram público o embate sobre temas diversos,

articulados por sua posição partidária. O Jornal A Constituição, se denominava como órgão 

do Partido Conservador; o jornal A Província do Pará, não expressava a sua filiação

partidária, mas deduz-se que se aproximava do Partido Republicano, pelo nome de seus

fundadores: Joaquim José de Assis, Francisco de Souza Arqueiro e Antonio José de Lemos 
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– este último se tornou o intendente republicano que colocou em prática o projeto

modernizador da cidade de Belém; jornal O Liberal do Pará, que se classificava como

jornal político, comercial e noticioso, órgão do Partido Liberal do Pará, que saiu de

circulação após a proclamação da república. 

O exercício analítico se fez na decifração desses documentos, investigando

indícios das conexões pertinentes entre escola mista, educação e profissionalização de

mulheres, cultura e sociedade, expondo meandros, na busca de pistas reveladoras das

adesões e divergências que engendraram o processo não linear da junção dos sexos na

escola, bem como da participação das mulheres no seu interior.

Aliaram-se, neste estudo, as falas oficiais e as práticas de sujeitos individuais e

coletivos, por compreendê-los como elementos significantes do processo de construção

histórica da escola mista. Isto porque se compartilha com o argumento de Sahlins (Op.cit.,

p.103) de que a coerção exercida pelo poder dominante é um elemento de importância

política, e [...] as relações existentes entre as partes, o sentido de autonomia e o valor

conferido a ela pelo grupo oprimido também são relevantes.

Tangencialmente, se usou da comparação da história da escola mista paraense

com experiências de outras províncias brasileiras, por meio da legislação. Encontrou-se na

legislação e em revistas de ensino portuguesas, referências que colaboram na compreensão

do processo não-linear da escola mista.

Recorreu-se a essas histórias para apontar singularidades e dar conta da

experiência histórica da escola mista no Pará de modo não fixado ou modelar, mas sim

com variáveis em tempos, espaços e culturas; a simultaneidade temporal apresenta

imprecisões construídas por diferentes sujeitos, em diversos locais de cultura. Enxergaram-

se essas experiências a partir de certa analogia e diferenças significativas, não só para

localizar a parte da história paraense na composição da história nacional, como também

para mostrar uma maior mobilidade com que as escolas mistas foram institucionalizadas no 

Brasil.

A comparação com a vivência da escola mista e a co-educação dos sexos em

Portugal não se fundamentou na busca de um antepassado histórico, mas pela busca de

sinais singulares vivenciados em lugares diferentes e em tempos iguais, nas relações entre

a participação de mulheres na educação e a junção dos sexos na escola.
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Escola mista. À primeira vista é um tipo de escola simples de definir. Mas o

ingresso na história de sua constituição no Estado do Pará, e em outros lugares no Brasil,

revela matizes pouco fixados. Por vezes é associada ao magistério feminino de meninas e

meninos; outras vezes corresponde à co-educação dos sexos em uma mesma escola. As

conotações que as duas definições apresentam mal revelam a abundância de significados e

formas que a escola mista adquiriu ao longo de sua formalização na organização escolar. 

Da escola masculina que aceita meninas à escola mista dos grupos escolares,

vários formatos são criados, envoltos de significados do feminino, que situam a

participação de mulheres nessa escola. Os matizes são resultados de experiências

históricas, de embates em torno de projetos educativos de uma sociedade em mudança. De

um projeto educativo a um lugar de agregação de homens e mulheres, assim foi feita a

escola mista no Pará, juntando uma idéia de sociedades européias a uma sociedade

tipicamente rural e ainda distanciada dos centros urbanos nacionais.

Como proposta pedagógica, a escola mista vem de longe. Como um dos temas que

envolveram os princípios de modernização da educação, vindas e apregoadas no século das

luzes, a educação que junta meninas e meninos em um só espaço e com os mesmos saberes

atravessou o continente europeu e chegou até o Brasil no século XIX, também como um

desafio na pauta das disputas por projetos educativos. A proposta da co-educação dos

sexos foi traduzida pela Reforma Leôncio de Carvalho, de 1879, e pelos Pareceres de

1882, de Rui Barbosa. Tendo como referência a Reforma supracitada, no que se refere a

co-educação, apregoava o jurista:

Desde o primeiro alvorecer da adolescência até à completa constituição sexual da 
mulher, dos 11 aos 18 anos ou 20 anos, é fisiologicamente um mal de
incalculável alcance e irremediáveis resultados educá-la nos mesmos bancos, sob
a mesma organização pedagógica, debaixo do mesmo regime disciplinar que o
homem. [...] limitaremos esse regime ao jardim de crianças e à escola, entre os
cinco e os nove anos ou dez anos da idade infantil (Barbosa, 1947, apud:
BONATO, 2000, p.94).

Ambos defendiam a co-educação dos sexos, com restrições em relação à idade;

até os dez anos, meninas e meninos poderiam dividir o mesmo espaço escolar

1.4. A escola mista em discussão
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(MACHADO, 2005), mas, a partir da constituição sexual da mulher (e não do homem), a

separação seria necessária.

Desde sua origem, a prática da mistura dos sexos na escola foi um tema

polêmico, imiscuído nas experiências sócio-culturais dos diferentes sujeitos que a

construíram, criando conceitos que a configuraram como um tipo de escola, dando-lhe

contornos variáveis em cada do momento histórico.

As discussões atuais acerca das relações entre os gêneros masculino e feminino

na sala de aula mostram que a escola mista ainda é uma questão problemática. Ela se

apresenta com outras centralidades, outras justificativas, outros sentidos e, de interesse

para este trabalho, com outros lugares e modos de participação de mulheres em seu

interior. Afirma-se positivamente a esta prática que a separação entre os sexos na escola

desfavorece as trocas e o convívio escolar; este é o argumento mais comum. Atravessar as

diferenças sociais é a pauta de uma pedagogia que se quer inclusiva e que contraria a

reprodução de preconceitos na escola, além de enriquecer a formação dos alunos por meios 

das trocas (PEROZIM, 2006). Contrariamente, vários outros argumentos se impõem. Uns

propõem a divisão entre os sexos para melhorar o desenvolvimento dos meninos25, outros

acreditam que a mistura prejudica o desempenho das meninas26. O certo é que as razões

passam por argumentos fundamentados nas diferenças biológicas, nas diferenças

cognitivas, por razões de ordem econômica e até mesmo políticas.

Nesse debate permanece a diferença que a escola mantém, na prática, entre a

escola mista e a co-educação dos sexos, já que a freqüência de meninos e meninas na

mesma escola não vem garantindo a co-educação (AUAD, s/d); a institucionalização da

escola mista que permite a convivência de ambos os sexos, por si só, não elimina as

desigualdades, as hierarquias e as polarizações no trato de homens e mulheres. 

25 Perozim (Op.cit.) apresenta o argumento do terapeuta britânico Steve Biddulph, autor do livro Criando
Meninos. Ele argumenta que os garotos têm reações diferentes a um mesmo estímulo colocado também às
meninas. Biddulph propõe que os meninos entrem na escola um ano mais tarde do que as meninas porque,
acredita, seriam mais lentos no desenvolvimento da coordenação motora e cognitiva. Ele exemplifica
empregando outra diferença, como o fato de os meninos serem mais estimulados a se movimentar por terem
25% a mais músculos. Segundo ele, seria bom que ficassem em salas de aulas separadas das meninas até o
início da adolescência, pois eles se desenvolvem de maneira tão diferente que podem acabar incomodando e
distraindo uns aos outros.
26 O sistema misto pode ser desfavorável ao sucesso das garotas. (RAYNAL, 1999) publica a fala de Nicole
Mosconi, que afirma: Numa escola mista, a dinâmica da classe é sempre organizada em torno da
predominância do grupo de garotos. Como resultado eles aprendem a se expressar, a se afirmar, a contestar
a autoridade, e as garotas, a se limitar em suas trocas com os professores, a assumir menos espaço física e
intelectualmente, a ser menos valorizadas. Segundo a autora, elas perdem assim a segurança e persuadem-se
de que seu sucesso tem menos importância.
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Compreender a participação de mulheres na história da escola mista paraense

dos anos finais do Império aos anos iniciais da República é um desafio que leva à temas e

questões singulares pertinentes ao trabalho, à escolarização e, principalmente, às

representações sobre mulheres, em meio a relações conflituosas entre os sexos.

1.4.1. Alguns estudos sobre a escola mista e a co-educação dos sexos

Na busca por vestígios de estudos sobre a escola mista e a co-educação dos

sexos encontramos textos que dão um tom da consolidação do tema, do ponto de vista

histórico e de sua caracterização como proposta pedagógica.

Em seu estudo sobre a co-educação nas escolas mistas, Breuse (1972) recorta

para o seu tempo o problema educacional em que se constituiu a organização da escola

mista e remete seu estudo a uma trajetória da educação mista e das controvérsias criadas

em torno do tema somente a partir dos primeiros anos do século XX. Deste modo, ao

apresentar as qualidades dessa pedagogia (como é chamada por ele), Breuse historia essa

prática educativa afirmando que a educação mista teve suas origens remotas nos países

anglo-saxônicos, tendo se expandido pela Europa Ocidental apenas nos anos posteriores à

segunda grande guerra. O autor explica a ascensão do sistema misto no interior da

civilização, da industrialização e da urbanização, da ampliação dos meios de comunicação,

que gestaram as mutações nas relações humanas, destruindo fronteiras onde se abrigavam

os indivíduos, favorecendo a tomada de consciência da mulher sobre sua situação nesse

contexto e alterou as relações entre homens e mulheres num princípio mais eqüitativo. A

escola, como instituição social, agregou esse movimento incorporando a escolaridade mista 

com toda a naturalidade. Mas é importante ressaltar que, assim como outros teóricos,

Breuse difere a escolarização mista do conceito de co-educação, surgido em fins do século

XIX: [...] juntar rapazes e raparigas dentro das mesmas aulas e dar-lhes uma instrução

idêntica, não passa de co-instrução, aspecto parcelar, se bem que importante, duma

verdadeira co-educação[...], o autor qualifica a escola mista como [...] um meio educativo

privilegiado para os rapazes e raparigas se os coloca em condições normais e naturais,
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análogas às dos meios em que viverão como adultos [...] (BREUSE, loc.cit., p.9-126), em

defesa dessa escola como proposta pedagógica27 adequada e necessária. 

Durães (2002) em seu estudo sobre [...] o espaço escolar mineiro como

instância de (re)produção das diferentes imagens e representações dos sexos masculino e

feminino, toma como objeto de análise as escolas masculinas, femininas e mistas no final

do século XIX (DURÃES, Op.cit., p.335-338). Do mesmo modo que Breuse, a autora

aponta como motivos que impulsionaram a regulamentação das escolas mistas os

arrazoados favoráveis à escolarização da mulher e as mudanças econômicas e sociais do

fim do século XIX. A autora alega que nas últimas décadas do império brasileiro havia a

preocupação com a educação das mulheres, por conta da necessidade de preenchimento de

quadros administrativos. Também mostra que para essa mulher foram criados estereótipos,

como o de guardiã do futuro, nos quais persiste [...] uma defesa de que a normatização

desses espaços escolares deveria ir ao encontro das diferentes imagens e representações

atribuídas a cada um dos sexos (DURÃES, Loc.cit., p.335-338). A contradição nas

práticas da escola mista é percebida por Durães, quando afirma que a transgressão das

normas quanto à separação dos sexos deve-se às precárias condições materiais da

escolarização, contudo a vigilância para a permanência das escolas divididas por sexo

persistia nas prescrições. A relação entre a institucionalização da escola mista mineira e as

representações de mulher é feita pela autora na associação que faz entre o processo de

regulamentação dessas escolas na década de oitenta do século XIX e o discurso que

defendia que as mulheres possuíam as características mais apropriadas para a docência, daí 

a sua adequação em reger classes mistas.

Historiando a educação do século XIX, em seu estudo comparativo entre a

educação do Brasil e do Canadá, Stamatto (1998, p.219) ressalta que no Brasil imperial

havia um privilégio na organização do ensino com escolas divididas por sexos, onde

somente professoras mulheres podiam dar aulas às meninas e professores homens, aos

meninos. As alterações nesse costume ocorreram a partir da segunda metade do século

XIX, quando foi permitido legalmente que mulheres tivessem como alunos meninos até

uma certa idade (geralmente 11/12), passando-se a chamar este tipo de ‘aula mista’.

27 Breuse foi o único autor encontrado que apresenta argumentos de cunho pedagógico para a prática da
escola mista. 
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Na mesma direção de construir a história da educação brasileira, Siqueira e Sá

(s/d) remetem-se à história da escola mista na Província de Mato Grosso, tendo como

objeto de análise o projeto educacional do império para essa Província. Corroborando as

afirmações anteriores, os autores mencionam que, apesar dos enfáticos e competentes

discursos veiculados pelos Presidentes da Província e Diretores Gerais, desde a década

de 1870, o ensino misto veio a dar seus primeiros passos a partir de 1880. Como

conseqüência da institucionalização da escola mista, Siqueira e Sá (Op.cit., p.3) assinalam

a ampliação da participação das mulheres na docência, pois [...] o campo do ensino

primário ficou a cargo majoritariamente das mulheres que tinham sob o seu comando

exclusivo tanto as escolas femininas, quanto as mistas. Isso significa dizer que a

feminização do magistério ocorreu naquela Província em decorrência da preferência dada

ao sexo feminino na regência de escolas que praticavam a co-educação. Tratando dos

parâmetros da educação escolar fixados nos regulamentos, os autores afirmam que [...] o

ensino ministrado separadamente para os sexos acabou gerando uma exclusão das

meninas, cabendo ao sexo masculino a primazia da escolarização (SIQUEIRA; SÁ,

Ibdem, p.4). Ainda de acordo com a análise dos autores, os princípios modernos,

trouxeram em suas propostas uma forte dose de universalidade, o que colocava o ensino

das meninas e dos meninos em igualdade de condições. Insistem, ainda, que a história da

co-educação dos sexos, [...] mesmo permitida em Mato Grosso a partir do Regulamento de 

1872, somente tornou-se uma prática corrente aceita plenamente no século XX

(SIQUEIRA; SÁ, Loc.cit., p.4).

Seguindo essa direção analítica, Leal (s/d) percebe a consolidação dos debates

nacionais sobre a co-educação dos sexos somente nas primeiras décadas do século XX,

mais precisamente durante a década de 20, com o surgimento do movimento escolanovista.

Para a autora, as contradições nos discursos eram explícitas, já que mesmo entre esse grupo 

de intelectuais que defendia a modernização do sistema educacional não havia

concordância sobre como deveria ser o sistema misto; se as classes seriam separadas ou

não. Contrariamente ao que se apresenta em nesta pesquisa, a autora aponta para um

espraiamento das escolas mistas pelo país somente com o desenvolvimento urbano, durante 

as décadas de 20 e 30, quando a escolaridade básica virou requisito para o emprego. As

causas dessa ampliação, descritas pela autora, estão nas necessidades econômicas da época

e na demanda social. Percebeu-se, com isso, que as datas de inserção da escola mista no

Brasil são variáveis em tempos e lugares. Se no Pará ela foi institucionalizada na década de 
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1880 e se espalhou pelo Estado ainda no século XIX, isso não ocorreu em outras

localidades, já que se tem notícias desse tipo de escola em tempos bastante remotos, vindo

se ampliar pelo Brasil já na década de 1870. 

Na historiografia da educação paraense encontrou-se o estudo de Sales (2002),

que investigou em uma escola pública de Belém, como crianças de seis a nove anos de

idade constroem suas identidades de gênero. A autora analisa a escola como uma das

diversas instituições sociais em que um dos papéis mais importantes é o de transmitir os

valores aprovados pelo grupo. Dentre esses valores estão os relacionados aos

comportamentos, gestos, atitudes considerados naturais ou que identificam cada um dos

gêneros, tendo o corpo, muitas vezes, como locus de expressão (SALES, Ibdem, p.1).

Sobre a escolarização mista, Sales concluiu com seu estudo que mesmo sendo uma

instituição que admite o ingresso de crianças de ambos os gêneros, ou seja, de orientação

mista, a escola investigada pratica diversas ações diferenciadoras, a separação entre

meninos e meninas, demarcando, fortemente, dois mundos distintos (SALES, Loc.cit., p.1,

o que influencia diretamente na forma como as crianças, que nela estudam, representam o

feminino e o masculino.

Outros estudos foram encontrados na busca que foi feita sobre o tema, em

encontros de educadores. Recorreu-se aos anais de alguns eventos da área de educação28,

buscando a escola mista e a co-educação dos sexos nos grupos de trabalho que discutem a

história da educação.

Nos anais do Congresso Brasileiro de História da Educação, em suas versões

2000, 2002, 2004 e 2006 notou-se que nos grupos de trabalho que discutem as relações de

gênero, a centralidade de estudos está na presença de mulheres na história e na

compreensão de suas ações no campo educativo; muitos deles o fazem por meio das

representações construídas sobre as mulheres, observadas em diversas fontes históricas. 

28 Foram investigados os anais do Congresso Brasileiro de História da Educação – CBHE. Consultou-se na
versão de 2000 os eixos temáticos Gênero e etnia e Instituições educacionais; na versão 2002, os eixos
temáticos Relações de gênero e educação brasileira e História de culturas escolares e profissão docente no
Brasil; na versão 2004 os eixos Gênero, etnia e educação escolar e Cultura escolar e práticas educativas; e
por fim, na de 2006, os eixos Gênero, etnia na história da educação brasileira, Cultura e práticas escolares
e História da profissão docente e das instituições escolares. A leitura foi detida nos anais do Congresso Luso 
Brasileiro de História da Educação – COLUBHE, na versão 2006, nos eixos temáticos Gênero, etnia e
geração, Cultura, modelos pedagógicos e práticas educativas, Políticas, sistemas e instituições educacionais
e científicas, e os anais do Encontro de Pesquisa em Educação Norte Nordeste – EPENN de 2005 e 2007, no
grupo de trabalho História da Educação.
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O processo histórico da junção de meninas e meninos na escola, com o ensino

misto e a co-educação dos sexos, aparece nesses grupos, em grande parte, nas linhas de

estudos que centralizam a educação de mulheres, como é o caso do estudo de Freitas

(2002, p.1), que, discutindo esse tema na história de Sergipe na virada do século XIX para

o XX, relaciona a ampliação da participação de mulheres na educação [...] com o aumento

do número de vagas nas escolas públicas e a criação de colégios particulares femininos e

mistos no processo de instalação do governo republicano. 

Em outros textos em que a escola mista ainda não é objeto central de estudo,

percebemos que a sua inserção na organização do ensino, de um modo geral, é atribuída ao

trabalho de legisladores, intelectuais reconhecidos na sociedade brasileira, os quais

formularam e sedimentaram teses com argumentos diferenciados sobre essa modalidade de

ensino, o que faz pensar sobre a necessidade de trazer, para a compreensão do processo de

feitura da escola mista, a fala de mulheres, assim como suas ações nesse movimento.

Acredita-se que isto requer um redirecionamento das lentes interpretativas que possibilitem 

espraiar a percepção sobre as práticas educativas ao alcance dos sujeitos históricos.

Discutindo o tema centralmente, encontrou-se o estudo de Dallabrida (Op.cit.),

que objetiva historiar os avanços da co-educação dos sexos implementados no Ginásio

Lagunense nas décadas de 30 e 40 do século XX, tratando das desigualdades entre alunas e

alunos nas práticas educativas. O autor ressalta os modos de inserção das alunas nos

colégios masculinos, quando as restrições para a prática do ensino misto eram

consideráveis e a divisão social de gêneros era reconstruída pelos estados totalitários

europeus, bem como pelo Estado Novo no Brasil.

A educação mista na corte carioca no final do império é visitada por Chamon

(2004). Com base em legislação e relatórios de governo, o estudo aponta para as origens da 

escolarização mista, os debates que se fizeram no final do império e as restrições feitas,

principalmente pela igreja católica, a essa forma de ensino. A influência norte-americana é

ressaltada pela autora como um dos elementos fomentadores da escola mista no Brasil, e os 

valores morais como o seu principal vetor, o que fez com que o costume de separar

meninos e meninas na escola predominasse até o final do século XIX.

Almeida (2006b) afirma que a co-educação dos sexos foi incorporada aos

debates com um significado mais próximo de [...] um ideal de igualdade social pela via

escolar por parte dos segmentos progressistas e uma medida de economia do Estado
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quanto à educação popular. A oposição da Igreja ocorria, de acordo com a autora, pelo

temor à excessiva modernização dos costumes e à perda do controle sobre o

comportamento feminino. Ressalta a defesa da co-educação dos sexos feita pela elite

brasileira nos anos de 1880 pautada pelos ideários europeu e norte-americano. A

fundamentação de ordem pedagógica centrava-se na idéia de que [...] a freqüência nas

escolas mistas produzia um estímulo apreciável para a convivência entre os sexos quanto

aos costumes e maneiras, contribuindo decisivamente para amenizá-los. Também

argumentações psicológicas e baseadas em características biológicas da mulher foram

usadas, conforme a autora, para positivar a escola mista, nesse período. Almeida também

dá conta do movimento contrário à institucionalização dessa escola, nos argumentos

apresentados por detratores do sistema co-educativo; o principal argumento estaria nas

diferenças morais e intelectuais de homens e mulheres. Rui Barbosa foi citado pela autora

por sua fala adversa ao ensino misto, por considerar que [...] no Brasil sua implantação

ainda não seria aconselhável por conta da moralidade, dos bons costumes e da higiene

entre os sexos [...] (ALMEIDA, Ibdem, p.1-7); sua implementação merecia prudência,

sendo recomendada apenas em escolas primárias e com crianças muito pequenas.

Corrêa (2004), por sua vez, ajuda a pensar sobre os modos de conceituar a

escola mista, além de refletir sobre as possibilidades da prática da escola de meninos e

meninas na história do Brasil. A autora, em seu estudo sobre escolas promíscuas, apresenta

seu conceito abrangendo, não só as escolas que agregam níveis de estágios e de

aprendizagens, como também as escolas que reúnem meninos e meninas. 

Com esses estudos podemos compartilhar a idéia de Inácio Filho (2002), de

que a junção de homens e mulheres no mesmo ambiente escolar não ocorreu sem

resistências e percorreu tempos, lugares e idéias distintas na história da educação brasileira.

Considera-se que esses estudos são de significativa relevância para a produção

teórica da área. Contudo, fazendo um balanço dessa produção em nível nacional, avaliou-

se que o tema escola mista não tem sido privilegiado nos estudos da história da educação,

se for comparado ao número de publicações que tem sido socializado nesses eventos

científicos. Isso acrescido ao fato de que no VI Congresso Luso-Brasileiro de História da

Educação o tema teve privilégio apenas nesse trabalho, já referenciado anteriormente, e no

Encontro de Pesquisa Educacional do Norte e Nordeste, na versão 2007, essa investigação

percebeu que o mesmo não configurou na pauta do grupo de trabalho de história da
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educação, o que ocorreu na versão 2005 apenas com a socialização de meu estudo29. Por

conta disso pode-se afirmar que os processos de consolidação dessas escolas se fizeram

num movimento importante para a educação nacional, mas que ainda carece de ser posto

em cena.

29 Ambos referidos no item 1.1, desta introdução.
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2. PREÂMBULOS DA ESCOLA MISTA (1870-1879)
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E como este rasgo de egoismo paternal o
envergonhasse, exalava um suspiro, e
passando a mão pela fronte, repetia: - O
futuro da mulher reduz-se a estas palavras:
fazer um bom casamento; phrase que
encerra a grande pagina de sua vida, o
poema da que nasceu para ser companheira 
do homem (Henrique P. Escrick, 1879). 
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A passagem entre as décadas de 1870 e 1880 anuncia o tempo do ocaso do

sistema imperial brasileiro, quando a monarquia representava um obstáculo ao domínio das 

oligarquias regionais (DEL PRIORE; VENANCIO, 2001). Trata-se de um período

assinalado por movimentos em torno da supressão do escravismo como base econômica e

por ideais republicanos que ganharam força e se consolidaram no final desse período. As

opiniões fomentadas por intelectuais de idéias positivistas divulgam o seu caráter

científico, experimental e humanista que, com a interferência da igreja católica,

(GHIRALDELLI JR, 2006) mantêm os princípios da modernidade na estrutura

conservadora. A campanha abolicionista, a campanha republicana e o movimento feminista 

denunciam as mazelas dessa sociedade. 

Contudo, ao mesmo tempo em que assolou a escravidão, o sistema imperial e a

exclusão feminina, revestiu seus discursos favoravelmente a uma ordem abalizada na

industrialização, no poder das oligarquias estaduais, na revalorização do trabalho

considerado produtivo.

A variante desse pensamento na Província do Grão-Pará se consolidou pelas

bases intelectuais formadas desde o século XVIII, traduzindo-se nos ícones da ciência, do

saber, do conhecimento, com luzes mediadas entre a razão e a natureza, vindas do além-

mar, da ilustração européia, pelos rios onde aportaram estrangeiros minados de concepções

transfiguradas das revoluções burguesas que lá se construíram (NUNES; FIGUEIREDO,

2002).

Foi com essa visão que o governo paraense enxergou as peculiaridades

regionais e procurou agir sobre elas. Resultou disso um choque entre os projetos de

expansão do poder e as características de uma província com imensa diversidade

geográfica e cultural. As luzes do conhecimento buscaram focalizar o extenso território e

miraram as dificuldades a serem transpostas: a falta de estradas e caminhos vicinais que

colocassem os habitantes em comunicação com o poder imperial, a população interiorana

dispersa que fazia do rio a sua rua, seu caminho e, nas beiradas, a sua morada.

2.1. UMA SOCIEDADE SOB A ÉGIDE DAS LUZES
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Integrada a esse pensamento, adensou-se uma intelectualidade política em

ascensão que, reunida em torno do calor do republicanismo30, sustentou as contradições e

as alterações que direcionaram as mudanças na sociedade paraense, subsidiadas pelo

projeto civilizador. 

Essas idéias estiveram agregadas ao processo de consolidação de uma

economia de mercado e de uma indústria incipiente, que redefiniram as relações de

trabalho e sociais da província. O crescimento acelerado da economia da borracha (hevea

brasiliensis), ocorrido em fins da década de 70, principiou a reconfiguração da sociedade

paraense, dantes circundada pelo poder econômico dos proprietários de terra, criadores de

gado e donos de engenho de cana-de-açúcar, inserindo nela novos personagens, poderes e

valores econômicos e sociais. 

A exportação da goma elástica, produzida ao norte do Pará (ver mapa na

próxima página), introduziu no cenário paraense as figuras do coronel da borracha, dos

financistas, dos exploradores dos seringais, dos políticos, dos burocratas, dos comerciantes

e dos profissionais liberais que, formando a elite local, cercaram o poder político e

econômico regional. Do outro lado da composição social, à população amazônica,

juntaram-se imigrantes estrangeiros (portugueses, franceses, italianos, espanhóis, turcos e

belgas) e nordestinos, (em sua maioria cearenses) que, trazidos pela ilusão do

enriquecimento fácil, formaram a mão-de-obra disponível nos seringais e nas obras

públicas empreendidas na capital e geraram uma mistura de referências culturais na

camada pobre da população (CANCELA, Op.cit; SARGES, 2002). 

30 As bases do republicanismo foram sedimentadas durante a reunião de fundação do Clube Republicano, em
18 de abril de 1886. Contou com presença de José Veríssimo, Paes de Carvalho, Justo Chermont, Henrique
Santa Rosa, Lauro Sodré, Gentil Bittencourt, Antonino Emiliano de Sousa Castro, Raimundo Gurgel do
Amaral, Manoel Barata, Basílio Magno de Araújo, Justo Ribeiro, Hildebrando Barjona Miranda, José Duarte
Rodrigues Bentes e José Marques Braga. Nos anos seguintes foram fundados outros Clubes pelo interior da
província, como em Bragança, Vizeu e Óbidos. A partir da fundação do primeiro Clube, os republicanos
iniciaram sua participação na vida política paraense, com eleição de vereadores, dando maior visibilidade às
fragilidades do regime imperial (CRUZ, 1973).
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IMAGEM 1
MAPA ECONÔMICO DO PARÁ.

Fonte: RIZZINI, Op.cit.

Esse cenário dicotômico tornou-se visível na capital paraense, onde o contraste

social se recompunha nas construções de palacetes e nas construções de casas de porta e

janela, na melhoria dos serviços de encanamento e no uso das tinas de água de poços

públicos, nos bondes e nos carros de tração animal, na energia elétrica e nas lamparinas de

querosene, insinuando a presença do novo e do tradicional, da riqueza e da pobreza

(CANCELA, Op.cit.).
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O desenho do desenvolvimento econômico produzido pela comercialização da

borracha acentuou as disparidades sociais já existentes, entre uma elite enriquecida e

grupos sociais empobrecidos, arregimentados para o funcionamento da economia do látex.

Os personagens que vivenciaram a Província do Grão-Pará e, especialmente a cidade de

Belém, experenciaram de modo diverso o projeto de modernização e desenvolvimento

econômico sustentado pela franca adesão da Amazônia ao sistema capitalista31.

Disso tudo, interessa enfatizar, com base no estudo de Cancela (Op.cit.), que

essas alterações na vida econômica e social impactaram as relações cotidianas vivenciadas

na Província do Grão-Pará, dando espaço para uma maior valorização da família conjugal e 

do casamento monogâmico. Esse fato foi possível em razão da ampliação do fluxo

migratório e das novas possibilidades de trabalho, que resultaram na formação de novos

valores sociais. 

Com os esboços de uma nova ordem, o Estado e a Igreja mobilizaram-se para

criar mecanismos de controle patrimonial e respeitabilidade moral, para os quais o

fortalecimento da família como instituição de ordenação e controle social se tornou

fundamental. A família conjugal representava para a Igreja um maior fortalecimento do

clero e das liturgias, dentre elas o matrimônio; para o Estado, representava um lugar de

controle do trabalho, da moral e da sexualidade (CANCELA, Idem). A resposta a esse

incentivo se materializou no aumento dos números de casamentos legítimos, na igreja e no

regime civil, e do valor moral centrado na família monogâmica32. Entretanto, também vale

ressaltar que, como um processo em ascensão, esse padrão social convivia com práticas

dissonantes, principalmente entre as classes trabalhadoras, que viviam relações não-

convencionais em casamentos ilegítimos, em moradias compartilhadas por várias famílias,

em namoros com práticas sexuais, em bigamias e adultérios (CANCELA, Ibdem),

mostrando que as condições de vida e as referências culturais se expandiam para além do

controle do Estado e da Igreja. 

Essa é a marca do século XIX: o triunfo da família, como garantia da

moralidade natural (PERROT, 1991, p.94). Elias (1994) ajuda a compreender esse

31 A comercialização da borracha integrou a região amazônica no circuito internacional de acumulação de
capitais. O desenvolvimento econômico é acompanhado do crescimento populacional; em 1872, Belém
contava com 61.997 habitantes, e em 1900, com 96.560 (FRANÇA, 2004). 
32 Em registros de batismo consta que em 1870 nasceram 276 crianças de casamentos legítimos, e em 1890,
726 crianças de casamentos legítimos (CANCELA, Op.cit.), o que demonstra um crescimento substancial no
número de núpcias na capital paraense.
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fenômeno como uma das mudanças nos valores atinentes ao processo civilizador que

mudou os costumes do mundo ocidental nos séculos XIX e XX. Elias assevera que as

mudanças nas relações de poder e a ascensão de novos grupos sociais compeliram novas

formas de controle, cedendo lugar à instituição familiar como controladora das relações

sexuais33. Desse modo, pode-se afirmar que a comercialização do látex na Amazônia foi o

mote dessa nova ordem social, que se expressou em um redimensionamento das relações

cotidianas e na alteração do lugar social das mulheres e de suas relações com os homens na

Província do Grão-Pará.

O sexo feminino, dividido em classes sociais diversas, vivenciou a expansão

comercial em cotidianos singulares na província. O processo migratório fez as mulheres

paraenses que viviam em situação de pobreza, juntar-se às estrangeiras na luta pela

sobrevivência material. Vindas em número bastante inferior que os homens, chegaram à

cidade mulheres brasileiras e estrangeiras. As cearenses que aqui aportaram, o fizeram

acompanhadas por seus maridos ou com seus filhos, juntando-se às paraenses no trabalho

de lavadeiras, engomadeiras, cozinheiras, meretrizes; as portuguesas, as francesas e as

italianas que vieram com parcas condições financeiras trabalharam como costureiras,

amas-de-leite. Nessa diversidade cultural, as mulheres trabalhadoras viveram uma

experiência comum: ao auferirem sua auto-subsistência, tornaram-se menos sujeitas ao

poder masculino, tornando-se mais livres para exercer suas escolhas pessoais

(CANCELA, Idem, p.238).

Por sua vez, às mulheres da elite local somaram-se as imigrantes estrangeiras

que vieram em melhores condições financeiras, tornando-se, aqui, proprietárias. Como

membros da elite local, essas mulheres partilharam as imagens de seu tempo, que

referenciavam suas vivências ao limite do espaço doméstico. Como partícipes de uma

sociedade que valorizava a educação, que era símbolo de ascensão social, passaram a ser

visíveis nas escolas da província, o que revela a intersecção entre a sociedade, a educação,

e a participação de mulheres na sociedade imperial paraense, quando a educação para os

homens representava um artifício para fazer ou manter riqueza, e para as mulheres

significava uma aquisição para melhor desempenhar seu papel no casamento.

33 Entende-se que o uso que Elias faz do termo relações sexuais não está restrito às relações carnais, mas trata 
das relações entre homens e mulheres em situação de casamento.
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O que unia as mulheres paraenses distintas era o modelo normativo de mulher,

que as aprisionava entre os esteios da fragilidade e da abnegação, para um comportamento

exemplar na cidade moderna, [...] exaltando as virtudes burguesas da laboriosidade, da

castidade e do esforço individual (RAGO, 1985, p. 62).
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2.2. A educação em novos tempos

Foi nesse tempo de transição de regime político e de mudanças sociais e

econômicas que as bases da educação escolar foram reconstruídas na província paraense,

sempre em diálogo com as idéias políticas e pedagógicas que circulavam nacionalmente.

Esse período foi fértil na divulgação do ideário positivista que fomentou uma reviravolta

nos conceitos e significados da educação nacional. A escola de primeiras letras, criada no

Brasil na década de 182034, foi substituída pela educação primária35, que trouxe consigo a

idéia da educação moderna. Vários teóricos se destacaram nessa questão36 – entre eles, o

paraense José Veríssimo37 – introduzindo novos temas para o debate educacional. 

A convicção de que a educação seria propulsora da modernização e da

civilização da sociedade brasileira fomentou a discussão sobre os modos de fazer da

educação. Esse movimento difundiu no território nacional os debates e as reformas de

ensino, pautadas nos temas da educação popular, do ensino normal primário, dos jardins de 

infância, do ensino profissionalizante, dos estudos científicos, da co-educação dos sexos, e

outros (GASPARELLO; VILLELA, 2006). Em um momento no qual governo imperial

brasileiro dirigia ações para fortalecer-se como instituição dominante de poder, a escola se

fez como um lugar privilegiado para redimensionar as culturas tradicionais. Formar

eleitores, educar os filhos de escravos, eram desafios para, de um lado, manter as estruturas 

de dominação econômica e social, e de outro, introduzir o Brasil na lógica econômica

pautada no desenvolvimento industrial europeu (MACHADO, Op.cit.). Por isso, o controle

estatal sobre a organização escolar se tornou indispensável; um controle sustentador da

própria existência do Estado com governabilidade, fundamentado nas idéias iluministas

civilizatórias (FARIA FILHO, 2003). 

Essa foi uma lógica que principiou no cenário nacional logo após a

proclamação da Independência e se expressou na tentativa de controlar e organizar o

34 As escolas de primeiras letras assentavam o conhecimento em ler, escrever e contar, para as classes
populares.
35 A educação primária foi articulada na década de 1860, dada a necessidade de uma educação [...] que
estivesse ordenada de acordo com preceitos estabelecidos por leis gerais (FARIA FILHO, Idem, p.139).
36 Sobre o pensamento pedagógico brasileiro do século XIX, consultar: (GASPARELLO; VILLELA,
Op.cit.).
37 Sobre as idéias de José Veríssimo, consultar: FRANÇA (2007) e ARAÚJO (2007).
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ensino, principalmente a instrução primária, que trouxe de esguelha, em suas reformas, o

sentido da estabilidade da ordem vigente, com indicação de métodos, conteúdos unificados

e livros restritos (PALLARES-BURKE, 2001). Educar as classes populares significava

para o Estado imperial proclamar a liberdade individual, a igualdade perante a lei e

sustentar o desenvolvimento econômico. 

Essa história também foi vivida na Província do Grão-Pará. O discurso difusor

em defesa dessa idéia pode ser visto no documento abaixo: 

Eduque-se o povo, formando-lhe o espírito e o coração, respeite-se a liberdade
de consciência, fomente-se o espírito de associação, proteja-se com leis sábias e
livres a lavoura, a indústria e o comércio, proclame-se o espírito de igualdade
perante a lei e abra-se os braços a todos que quizerem habitar este sólo
abençoado, que o Brazil será no século vigésimo, como bem e judiciosamente
disse Victor Hugo uma nação grandiosa, livre, illustre, rica, pensante, pacífica e
cordial para com o resto da humanidade [...]. Prepare-se o mestre escola,
fundem-se escolas por toda a parte em que d’ellas houver necessidade; facilitem-
se às classes populares os meios de instruir-se e educar-se, e tenha-se fé nos
resultados do trabalho intellectual e consciencioso, que assim teremos cumprido
em grande parte os nossos deveres para com as futuras gerações (PARÁ.
Relatório apresentado à Assembléia [...] Sr. Dr. José Coelho da Gama Abreu,
1881).

A filosofia iluminista na província foi propalada e normatizada com os

seguintes princípios, como metas do Estado: obrigatoriedade, expansão, organização e

controle do ensino primário.

Primeiramente, o Estado imprimiu a obrigatoriedade do ensino primário

inferior pela Lei n. 664, de 31 de outubro de 187038. Como não está descrito o modo de

imprimir essa obrigação, não é possível afiançar qual seria seu caráter, mas é possível

inferir que o limite da obrigatoriedade restringia-se ao ensino primário inferior e

desobrigava o estudo do ensino superior. Esse dado desvenda, por um lado, a dificuldade

do governo para expandir o ensino primário por toda a Província e, por outro, a pouca

adesão da sociedade paraense a essa instituição, nessa década. Somente na década

seguinte, já com uma política expansionista mais sólida, esse princípio pode ser mais bem

explicitado com a Lei n. 1.030, de 7 de maio de 1880, art.21, na qual ficou estabelecido

que [...] onde houver escola pública, é obrigatório o ensino[...]. Sem obrigar-se a suprir as

localidades com escola, o Estado imputa a obrigação do ensino à população, imputando

38 Isso não significa dizer que esse e outros princípios tenham tomado a forma da lei apenas nessa década.
Estamos tomando como referência apenas o período de estudo, que inicia na década de 1870.
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penalidades aos pais ou responsáveis por crianças em idade escolar que não cumprissem a

ordem da matrícula na escola. 

Levar os princípios civilizatórios até os mais longínquos caminhos da

província, naturalizando o significado da escola, fazia parte dessa ação. Nessa mesma

direção caminhava o governo provincial na expansão do ensino primário e, como em todo

o território nacional, a vontade de espraiar o ensino público comungava com a intenção de

manter a ordem, o controle social e as estruturas de poder vigentes; os barcos que saíram

da capital levando professores e professoras, dirigiram-se às longínquas paragens,

carregando consigo os sinais da modernidade referenciados pela escola. Aumentar o

número de escolas primárias para alcançar toda a província, enfrentando as dificuldades

econômicas e territoriais, tornou-se um desafio, amplamente exposto em relatórios de

governo.

O objetivo de acrescer o número de escolas públicas também estava

acompanhado do intento de reorganizar o ensino. Logo no início da década de 70, o Estado 

imperial manifestou-se a esse respeito por meio da Lei n. 664, de 31 de outubro de 1870.

Com ela, o ensino primário ficou dividido em inferior e superior: o primeiro fundamentado

no aprendizado da leitura e da escrita, o segundo, em disciplinas de cunho científico. Na

década seguinte, a organização da estrutura escolar foi empreendida pela Lei n. 1.030, de

07 de maio de 1880, na qual as escolas foram classificadas segundo a sua localização,

nominando-as a partir de entrâncias, imprimindo diferenças discriminatórias entre elas:

São da primeira entrância as escolas das villas, as das freguezias e localidades
designadas na tabella n. 1, as mixtas creadas pela presente lei, as duas primeiras
do colégio N. S. do Amparo, a do instituto do educando artífices paraenses.
De segunda, as das cidades do interior da província e a terceira do collegio de N.
s. do Amparo que, reorganisada de harmonia com as duas outras, servirá de
curso prático ás alunas mestras da Escola Normal.
De terceira, as dos quatro districtos da capital e a Escola Pratica, annexa ao curso 
normal [...] (PARÁ. Lei n. 1.030, 1880, art. 1º).

Nas duas últimas décadas do sistema imperial, o número de escolas públicas

triplicou: em 1870 havia 107 escolas, e em 1889 foram registradas 367 (RIZZINI, Op.cit.).

A expansão do ensino também moveu mecanismos de controle eficazes, que

geraram, ao menos no discurso legal, uma estrutura complexa de poder, a qual transitava

em um sistema de fiscalização escolar, dividido entre visitadores municipais e delegados
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literários, que prestavam contas ao Conselho Diretor da Instrução Pública e ao Diretor

Geral da Instrução Pública,  com um nexo de centralização de poder.

Durante essas duas décadas foi possível notar que o governo provincial se fez

presente na regulamentação do ensino, principalmente o primário, em contínuos

documentos legais que ora formulavam aqueles princípios, ora atuavam em sua

operacionalização. As incessantes mudanças no poder induziram essa freqüência de atos

regulamentadores, que situaram as disputas por vários ideários sobre a sociedade e a

educação e marcaram os interesses políticos e clientelistas do Estado (RIZZINI, 2005). 

Com a intenção de subsumir ao controle estatal, tanto as instituições escolares

quanto as práticas docentes, essas regulações marcaram os sentidos e as formas da

educação escolar. Entende-se que, não sendo neutras essas regulamentações, já que [...]

produzem estratégias e práticas [sociais, escolares, políticas] que tendem a impor uma

autoridade à custa de outros, por elas menosprezados, a legitimar um projeto reformador

ou a justificar, para os próprios indivíduos as suas escolha, (CHARTIER, Op.cit., p.17),

os projetos e as escolhas podem ser vinculados às condições materiais da sociedade

paraense e aos referenciais civilizatórios, os quais produziram marcos específicos do que

seria a instrução pública e particular da província, em fins do século XIX.

Como sinal dos novos tempos da educação, a escolarização de meninos e

meninas também foi alterada; a tradicional organização do ensino em escolas femininas e

masculinas foi paulatinamente sendo rompida, criando uma nova relação entre os sexos

feminino e masculino na educação. A Província do Grão-Pará assistiu primeiramente na

década de 70 à institucionalização da escola de ambos os sexos e, na década de 80, à

incorporação da escola mista na organização escolar, como escola de primeira entrância,

igualada às das freguesias e das pequenas localidades; nessa década a escola mista ganhou

uma ordenação temporal, espacial e modal diferenciada da escola de ambos os sexos e

imprimiu modos diferenciados de participação de mulheres em sua história.

Nesta seção busca-se apresentar sinais do processo de criação da escola de

ambos os sexos no cotidiano escolar, em conexão com as alterações e continuidades que

configuraram a sociedade paraense, a educação e a inserção das mulheres no processo de

escolarização e profissionalização docente. Ressaltam-se as mudanças e a fixidez da

escolarização separada por sexos acopladas à participação de mulheres na educação, por

isso aliamos a discussão sobre a escola mista aos temas da educação de mulheres e da
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feminização do magistério para argumentar que a ampliação da escolarização feminina e

da profissionalização docente para mulheres foram elementos fundantes para a ocorrência

da ruptura da separação dos sexos na escola. Considera-se que a demanda por escolas para

meninas e a saída de mulheres para o mercado de trabalho ajudaram a transformar a escola

imperial, assim como várias falas reticentes a este tipo de escola ajudaram a fixá-la. Foi

nesse embate, entre mudanças e permanências, que os preâmbulos da escola mista foram

dispostos, com tempos, espaços, saberes e sujeitos sociais singulares.



59

2.3. Mulher na escola nem sempre é um lugar comum 

Em sintonia com as idéias iluministas, educar o povo tornou-se uma meta do

governo imperial paraense. Contudo, o uso genérico do conceito povo escamoteava as

diferenças existentes na escolarização de homens e mulheres. Em um tempo no qual se

privilegiava a criação de escolas primárias para meninos e para meninas, em separado, as

diferenças entre eles se faziam presentes, principalmente em termos quantitativos, já que a

educação masculina ainda era merecedora de maior atenção por parte do governo

provincial. Na Província do Grão Pará, até o final do período imperial, [...] o sexo

masculino era privilegiado, pois contava com 276 escolas em todo o Estado e o sexo

feminino com as restantes, em número de 141, nesses tempos ainda se separavam os

meninos das meninas, critica Meira (1981, p.282). 

No discurso normativo e prescritivo da lei, reconhece-se a síntese de uma visão

de sociedade, erguida com alicerces que organizavam um sentido de educação, de escola,

de conhecimento significativo e, mais particularmente, de participação de mulheres na

escola. Esses sentidos, percebeu-se, se fundamentavam em representações do feminino,

que configuraram a organização escolar do período. Isso foi observado na análise da Lei n.

664, de 31 de outubro de 1870, citada anteriormente, que teve por objetivo organizar o

ensino primário da província em nível inferior e superior. Nela pode-se ler:

Haverá em cada parochia da província uma escola do ensino primário inferior
para o sexo masculino.
Na capital haverá duas escolas do ensino primário superior.
Nas cidades, cujas escolas forem freqüentadas por mais de 150 alumnos, haverá
mais uma escola do ensino primário inferior e uma do superior [...] 
Haverá igualmente uma escola para o sexo feminino em cada uma das parochias
da capital, e das cidades do interior e nas villas e parochias do interior, onde a
freqüência ordinária de meninas for superior a vinte (PARÁ. Lei n. 664, 1870,
art. 2º, art. 7º).

Nota-se pela distribuição de escolas que, em relação à expansão do ensino, a

educação era convencionalmente restrita à parcela da população, já que a presença da

escola não era prevista em todos os níveis por toda a província: ela a alcançava apenas em

relação ao ensino primário inferior, e somente na capital abrangia o ensino primário

superior. Além disso, a escola mantém-se, em termos quantitativos e qualitativos,

estruturada por critérios sexuais. A administração provincial, com esta lei, obrigava-se a
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manter três escolas para meninos e apenas uma para meninas, não sendo definido para as

últimas o nível de ensino; pressupõe-se que o limite esteja no ensino primário inferior.

Ainda mais, percebe-se nesse documento que as exigências postas para a abertura de

escolas de meninos e de meninas foram diferenciadas. Para a abertura de escolas de

meninos em cada parochia da província não são estabelecidos critérios; a princípio, em

todas as localidades, sem discriminação, é indiscutível a existência dessa escola. Ao

contrário, para a abertura de escolas para o sexo feminino está posta a exigência de um

limite mínimo de freqüência ordinária.

Presume-se, com isso, que a escolarização de meninos era para o poder público

mais significativa do que a de meninas, traduzindo nisso a dissociação da mulher à

escolarização. Almeida (1998a) traduziu esse ideário correspondendo-o às representações

de mulher, internalizadas nas falas de intelectuais positivistas do século XIX. Para eles,

afirma a autora, a mulher era frágil intelectual e fisicamente, portanto não merecedora dos

esforços que a fatigassem, fosse na escola, ou no trabalho. Por conta dessa referência, a

escolarização para as meninas era prevista sempre em menor quantidade que para os

meninos.

Outro sentido que foi notado na prescrição, é o de conhecimento socialmente

significativo. Traduzindo a idéia da escola desigual, a lei discriminava o conteúdo

curricular por sexos:

O ensino primário inferior constará de leitura, escripta, as quatro operações sobre 
números inteiros e fraccionarios, noções praticas do systema métrico de pesos e
medidas, noções de gramática portugueza e moral e civica e religiosa.
O ensino primário superior comprehenderá: a gramatica portugueza, elementos
de arithmética e de geometria, de geographia, historia e noções rudimentares de
sciencias phisycas e naturais [...].
O ensino primário para o sexo feminino comprehendera a leitura, a escripta, as
quatro operações sobre números inteiros, gramática portugueza, moral cívica e
religiosa e costura (PARÁ. Lei n. 664, 1870, art. 1º, art. 7º).

Examinando os conhecimentos específicos para meninos e para meninas em

escolas separadas, observou-se que essa separação sugere algumas questões relevantes em

relação à educação das meninas. Primeiramente, como um modo próprio à época, o ensino

de costuras para as meninas fixava no currículo a intencionalidade de prepará-las para a

vida doméstica. Como outros estudos já mencionaram, essa especificidade no currículo

remete a uma representação de mulher vinculada ao espaço doméstico, à figura da esposa-

mãe (ALMEIDA, Op.cit.; MALUF; MOTT, 1998). Além disso, com essa representação,
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na prática, o documento reduzia o tempo de permanência das meninas na escola, já que o

programa escolar correspondia apenas a uma parte do ensino primário inferior ofertado

para o sexo masculino e não incluía as matérias do ensino primário superior, desassociando 

o feminino da escola. 

Com isso, um terceiro problema aparece: a exclusão das meninas de uma

parcela do conhecimento escolar; para elas estavam prescritas apenas as disciplinas

relativas ao ler, escrever e contar, além das de formação religiosa e doméstica; o

conhecimento científico era reservado aos meninos. Esses modos de pensar a educação e o

conhecimento resultaram na redução da inserção e da atuação da mulher na escola.

Vê-se, contudo, que essa não era uma indicação unânime. Talvez pela

mudança na administração provincial ocorrida em 1871, com a saída do chefe do Partido

Conservador, o Cônego Manoel José de Siqueira Mendes, para assumir em seu lugar, o

membro do Partido Liberal, Joaquim Machado Portela (CRUZ, Op.cit.), ocorreram

mudanças também nas indicações para o campo educativo, dando uma outra dimensão para 

a educação feminina. Pelo exame da Portaria de 29 de abril de 1871, percebeu-se que o

governo provincial alterou a diferença entre os sexos na escola quando equiparou, ao

menos como compromisso, a sua obrigação em atender a meninos e meninas, indicando

que [...] em cada freguezia da provincia haverá pelo menos uma escola publica primaria

para cada um dos sexos[...] (PARÁ. Portaria de 29 de abril de 1871, art. 17). Parece

provável que essa alteração estivesse imbricada tanto nos discursos favoráveis à educação

das mulheres, já que estava expresso em falas, inclusive do governo, tanto a defesa dessa

idéia, quanto uma maior inserção das mulheres brasileiras na vida pública da cidade, [...]

aumentando a necessidade de instrução e sua conseqüente demanda (VILLELA, 2003,

p.115). Com a idéia de liberdade e igualdade, a Província do Grão-Pará expande a querela

sobre a educação das mulheres, seguindo a tendência nacional de trazer os grupos sociais

excluídos, como as mulheres e os negros escravos, para a educação formal (LOPES, 2001;

FARIA FILHO, Op.cit).

Esse é um movimento crescente que, no entanto, manteve as desigualdades de

sexo, além de certo privilégio masculino em relação ao domínio do conhecimento.

Permanecendo a ordem presente na diferenciação dos saberes escolares, excluem-se as

mulheres de parcela do conhecimento socialmente considerado relevante, como pode ser
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percebido pela prescrição do documento abaixo, que descreve a ordenação dos estudos nos

dois graus de ensino:

O ensino primário nas escolas publicas deve compreender:
Primeiro grão: 1º- Instrucção moral e religiosa. 2º- Leitura e escripta. 3º - Noções
praticas de grammatica portugueza. 4º- Os princípios elementares de arithmetica
e suas operações fundamentaes em números inteiros e fraccionarios. 5º- Noções
praticas do systema métrico.
Segundo grão: 6º- Os elementos de historia e geografia principalmente do Brasil.
7º- A leitura dos Evangelhos e notícia de Historia Sagrada. 8º- O
desenvolvimento de arithmetica em suas applicações praticas quer em quebrados
e decimaes, quer em complexos e proporções. 9º- Estudo mais desenvolvido do
systema métrico. 10º- Leitura da constituição política do império. 11º- Elementos
de geometria. 12º- Noções de sciencias physycas e naturaes mais applicaveis aos
usos da vida. 13º- Dezenho linear e noções de musica (PARÁ. Portaria de 29 de
abril de 1871, art. 30). 

As diferenças curriculares por sexo, e a conseqüente exclusão das mulheres de

parte do componente do conhecimento escolar, vem a seguir. Nos artigos posteriores dessa

Portaria estava previsto que seria obrigatório em todas as escolas públicas, tanto urbanas,

quanto rurais, somente o primeiro grau do ensino primário, sendo possível o ensino das

matérias do segundo grau sempre que apareçam discípulos habilitados nas disciplinas do

primeiro grau. Nota-se, assim, que não há discriminação das matérias do ensino de

segundo grau para os alunos do sexo masculino, mas não é isso que ocorre com as alunas

do ensino primário. Para elas previu-se na Portaria que seria obrigatório, assim como nas

masculinas, somente o ensino de primeiro grau, com a ressalva de que seria facultado a

elas apenas as matérias dos itens 6, 7, 8 e 13 do segundo grau; as meninas não poderiam

solicitar aulas de todas as matérias disponíveis aos meninos, porém, para elas, estavam

inclusos os estudos de bordados e trabalhos de agulha mais necessários, reduzindo em

tempo e modo a permanência delas na escola.

Do mesmo modo que o currículo escrito, a oferta escolar desse período

também traduz a idéia de que mulher na escola não é lugar comum na Província do Grão-

Pará. As estatísticas apontaram a permanência da desigualdade de sexo na criação e

manutenção de escolas, mantendo-se um diminuto acesso feminino à escolarização ao

longo da década de 1870. Porém as diferenças nessa oferta se fazem de acordo com a

intervenção dos sujeitos de criação, seja ele o poder público ou particulares.
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Considerando o quadro 139, percebe-se que o movimento de criação de escolas

públicas é marcadamente desproporcional em relação aos sexos masculino e feminino. Se

o número de escolas masculinas se ampliava ao longo da década, no modo inverso, o

número de escolas femininas diminuía no mesmo período, dando sinais de que o poder

estatal declinava na instrução de meninas. 

QUADRO 1
ESCOLAS PÚBLICAS PRIMÁRIAS

ANO MASCULINAS FEMININAS TOTAL ALUNOS ALUNAS TOTAL

1872 94 73 167 3.948 1.202 5.150

1875 12440 7541 19942

1877 128 62 190

1878 137 65 209

1879 149 71 220

Fonte: O LIBERAL DO PARÁ. Belém, 09 de novembro de 1873; PARÁ. Relatório em que o Exmº Sr. Dr.
José da Gama Malcher [...] Sr. Dr. João Capistrano Bandeira de Mello Filho, 1878; PARÁ. Relatório
apresentado pelo Presidente da Província, José Coelho da Gama e Abreu [...] 1ª sessão da 22ª legislatura, 1880 
(Elaborado pela autora). 

Em um movimento inverso às escolas públicas, o quadro 2 indica que as

escolas particulares ampliaram o seu número favoravelmente à educação de mulheres,

chegando a ser superior à quantidade de escolas femininas em relação às masculinas. Se

for considerado que a matrícula de alunas no final da década é superior a de alunos, é

39 Todos os quadros apresentados foram elaborados pela autora, com base em informações estatísticas ou
numéricas constantes na legislação, em relatórios de governo e em jornais e revistas locais. Note-se que a
ausência de informação sobre alguns anos – ou por ausência de documentação, como foi o caso da legislação, 
ou por não haver referência completa – resultou na construção de quadros com informação parcial sobre os
períodos estudados, como se vê no quadro 1, onde faltam informações sobre os anos de 1871, 1873, 1874 e
1876. Essa opção foi feita em virtude de as análises não se sedimentarem em dados quantitativos, e sim na
busca de indicadores do movimento geral dos períodos.
40 As escolas eram divididas em: 88 efetivas, 29 elementares e 07 noturnas.
41 As femininas são divididas em: 73 efetivas e 2 elementares.
42 Além desse total, a Província contava com 11 escolas primárias especiais, das quais 4 pertencem ao sexo
feminnino e são as que achão-se estabelecidas no Collegio de N. S. do Amparo e no Asylo de S. Antonio, e 7
ao masculino, estabelecidas no Seminário Episcopal, Instituto Paraense de Educandos e Artífices, Arsenaes
de Marinha e Guerra, Corpos do Exercito e cadeia publica da capital[...] (PARÁ. Relatório apresentado
pelo Sr. Dr. Francisco Maria Correa de Sá e Benevides [...] a administração da Província do Pará, 1875).
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possível inferir que a procura feminina por educação, em escolas particulares, nesse

período, também foi superior à masculina, o que justificaria o número superior de escolas

femininas.

QUADRO 2 
ESCOLAS PARTICULARES PRIMÁRIAS

ANO MASCULINAS FEMININAS TOTAL ALUNOS ALUNAS TOTAL

1872 10 03 13 378 58 436

1875 17 23 40

1878 601 805 1.406

Fonte: O LIBERAL DO PARÁ. Belém, 09 de novembro de 1873; PARÁ. Relatório apresentado pelo Sr. Dr.
Francisco Maria Corrêa de Sá e Benevides [...] a administração da Província do Pará, 1875; PARÁ. Relatório
em que o Exmº Sr. Dr. José da Gama Malcher [...] Sr. Dr. João Capistrano Bandeira de Mello Filho, 1878
(Elaborado pela autora).

Em relação ao ensino secundário, percebe-se no quadro 3, que a diferença por

sexos na oferta de escolas públicas, no início dessa década, é bastante superior, o que nos

faz deduzir que o governo provincial limitou a educação feminina ao ensino primário,

quase excluindo o ensino secundário. 

QUADRO 3 
ESCOLAS PÚBLICAS SECUNDÁRIAS 

ANO MASCULINAS FEMININAS TOTAL

1872 05 01 06

Fonte: O LIBERAL DO PARÁ. Belém, 09 de novembro de 1873 (Elaborado pela autora).

Do mesmo modo que no ensino primário, as escolas particulares

correspondiam às demandas femininas por escolarização e ampliavam a sua participação

na educação, como informa o quadro 4, apontando para uma eqüidade de escolas por sexo.
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QUADRO 4 
ESCOLAS PARTICULARES SECUNDÁRIAS 

ANO MASCULINAS FEMININAS TOTAL ALUNOS ALUNAS TOTAL

1872 05 05 10 233 205 438

Fonte: O LIBERAL DO PARÁ. Belém, 09 de novembro de 1873 (Elaborado pela autora).

A diferença na oferta escolar entre as esferas pública e particular leva a

dimensionar a educação de mulheres em referência à classe social. Se o governo, com o

diminuto número de escolas femininas, apontou um modo de destituir as mulheres do

sentido da educação, por sua vez, as mulheres que possuíam disposição econômica para

custear seus estudos refizeram esse sentido nas escolas particulares. 

A década de 1870 parece não ter sido um período de ascensão da escolarização

das mulheres na educação pública primária, ao exame das estatísticas, pois os números

indicam que as escolas femininas diminuíram em quantidade, ao contrário do crescimento

que tiveram as escolas masculinas. Em movimento contrário, a ascensão da escolarização

feminina primária é visível na esfera particular, de onde se deduz que: em primeiro lugar, o 

movimento ascendente na escolarização não está nas classes populares, e sim nas camadas

médias e superiores da população feminina; em segundo lugar, houve uma agregação entre

os interesses econômicos dos proprietários de escola e a demanda ascendente de parcela

feminina da população por instrução.

A discrepância entre a oferta governamental de escolas femininas e masculinas, 

em detrimento das primeiras, não passa despercebido pelos próprios representantes do

governo em seus relatórios. Esse é o caso observado na fala do visitador das escolas

públicas da província, que registrou, em seu relatório de 1876, das 3.700 matrículas,

somente 713 são femininas. A partir desse dado, ele se posicionou em defesa da promoção

da educação das mulheres pela administração provincial, uma vez que já que isso [...]

demonstra o pouco apreço que ligamos á educação das mulheres, quando hoje está

conhecido por todos os philosophos e pensadores, a influencia que ellas exercem sobre o

destino dos homens (A CONSTITUIÇÃO. Belém, 25 de janeiro de 1876, p. 1). Com um

significado atrelado ao universo masculino, a educação da mulher, nessa fala, refez-se de

importância social. 
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Por fim, e de modo menos explícito, a idade fixada para a obrigatoriedade da

freqüência na escola primária também indica um modo de diferenciar e discriminar sexos.

Quando representantes do poder público determinam os limites obrigatórios, o fazem

considerando, no texto da lei, somente os meninos: 

Os paes, tutores, curadores, amos, protectores, que tiverem em sua companhia
meninos maiores de 7 annos e menores de 15, sem impedimento physico ou
moral, e residirem no perímetro assignado para cada escola publica, e lhes não
derem o ensino primário [...], incorrerão na multa, para cada menino, de 10$ a
30$ [...] (PARÁ. Portaria de 29 de abril de 1871, art. 34).

A sociedade paraense letrada do final do século XIX, sinaliza o documento, era 

representada pela figura masculina; o papel auxiliar das mulheres estava inscrito no lugar

subordinado que tinha para o ingresso na escola.

Nesse cenário de contradições entre discursos e práticas, as relações de poder

entre os sexos se recriaram marcadas também em outros espaços que deram vida à

educação; elas estão marcadas por ações de sujeitos que dão sinais dos movimentos

contraditórios e do tom das alterações e das persistências que dimensionaram os lugares

sociais das mulheres e as situaram no campo educativo. 

Por um lado, nota-se que os espaços de decisão são considerados

privilegiadamente masculinos. Percebe-se, como um caso singular, que a direção da

Sociedade Propagadora do Ensino Primário era formada por reconhecidos intelectuais

locais43; que a discussão do tema da admissão ou não do sistema das escolas mistas regidas

por mulheres, realizada na Conferência Pedagógica de 1876, teve como relator o professor

Raymundo Nonato Ledo. Consideramos, então, que nesses espaços a presença de mulher

não era um lugar comum.

Por outro lado, vemos nesses mesmos documentos que algumas rupturas já são

visíveis. A professora normalista Maria da Glória Ferreira anuncia que dirige um colégio

particular na cidade de Cametá (A CONSTITUIÇÃO. Belém, 22 de dezembro de 1877),

deixando visível sua posição de comando no ensino. Importante frisar também, que em

1876, foi noticiado que em festa literária de entrega de prêmios a jovem normalista

43 Membros do Conselho Diretor e da Comissão de Instrucção: José da Gama Malcher, Pedro Chermont de
Miranda, Américo Santa Rosa, Henrique João Cordeiro, entre outros (O LIBERAL DO PARÁ. Belém, 05 de
junho de 1872).
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Orminda Rita de Miranda discursou para a sociedade que participava do evento, sobre as

vantagens da instrução, partilhando a fala com outros locutores, o intelligente normalista

Herculano Vieira, e o talentoso alumno mestre Raymundo Cyriaco da Cunha (A

CONSTITUIÇÃO. Belém, 28 de novembro de 1876). Não sendo um desapreço formal à

capacidade intelectual da professora, a participação da normalista representada pela sua

jovialidade, em contrapartida a representação dos normalistas como inteligentes e

talentosos, remete à naturalização dos significados que o redator transmite aos gêneros

masculino e feminino. Apesar de não ser considerada inteligente ou talentosa como os

alunos, a jovem normalista dividiu o espaço público no evento.

Observam-se, nesse movimento, insinuações das relações de dominação e

resistência que Chartier (1995) imprime com o conceito de violência simbólica. Se a

dominação foi impressa na manutenção de lugares de poder tipicamente masculinos, a não

aceitação completa pelas mulheres do lugar que lhes foi determinado, imprimindo fissuras

na ordem estabelecida, também subverteu a relação de dominação.

Com essas considerações, argumenta-se que, ainda que sub-repticiamente, as

mulheres foram tomando a cena do mundo escolarizado e, entre exclusões e resistências,

subverteram a ordem e se imiscuíram em espaços outrora imaginados como masculinos,

fomentando outros discursos de competência e lugar das professoras e das alunas na

dimensão escolar. 
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2.4. Magistério primário: profissão de mulher?

Assim como a figura feminina foi adentrando o universo escolar pelo acesso à

escolarização, também foi ampliada a sua inserção pela via da profissionalização: a

docência feminina no ensino primário foi se naturalizando e chegou a ganhar dimensões

proporcionalmente superiores à masculina. O magistério primário se institucionalizou no

Brasil como profissão de homens, em resultado do privilégio masculino às atividades

intelectuais e públicas e do pequeno número de meninas freqüentes à escola. Esse quadro

se alterou mais visivelmente em meados do século XIX, com a reconfiguração da

sociedade e das relações de trabalho capitalista, quando as mulheres [...] passaram a ser

chamadas para cumprir a nobre missão de reprodutoras dos valores sociais (CHAMON,

2005, p.16). Argumentos fundamentados em uma pretensa natureza feminina dócil,

virtuosa e abnegada, as mulheres foram associadas ao magistério primário para cumprir

um posto tradicionalmente masculino.

Na Província do Grão-Pará essa inversão pode ser vista por meio dos meandros

das políticas públicas para a formação de professores e professoras e nos debates em torno

dela.

Como atitude pertinente à ampliação do ensino público, o governo imperial se

movia em direção à formação de professores. Tem-se notícia de uma experiência de

formação de professores acoplada ao curso do Liceu Paraense, com a incorporação de uma

aula de ensino normal no currículo dessa escola masculina, em 184144 (VASCONCELOS;

OLIVEIRA; COSTA, 1992). Disso se apreende que a formação de professores, como

preocupação do poder público, reduzia-se, nesse tempo, ao grupo de rapazes da

província45.

A formação de professoras se afirmou posteriormente, no interior do

movimento nacional, nas décadas de 1870 e 1880. Na década de 1870 consolidava-se no

Brasil – e a Província do Grão-Pará não fugiu à regra – a idéia da necessidade de organizar 

44 O currículo foi estabelecido pela Lei n. 97, de 28 de junho de 1841.
45 O prestígio do trabalho docente masculino em relação ao feminino também é visível nas diferenças
salariais: O ordenado dos professores do ensino primário inferior será de 800$000 e dos do superior
1000$000 [...]. O ordenado das professoras será igual ao dos professores de ensino primário inferior.
(PARÁ. Lei n. 664, 1870, art. 5º, art. 9º). Os professores recebiam salários diferenciados de acordo com o
nível de ensino em que esteja alocado; o trabalho feminino, por sua vez, possuía uma referência monetária ao
menor salário dos professores, independente do nível que lecionasse.
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Escolas Normais (VASCONCELOS; OLIVEIRA; COSTA, Idem; CHAMON, Op.cit.).

Em 1871, o presidente da Província do Grão-Pará, Joaquim Pires Machado Portela,

autorizava, pela Portaria 29 do mês de abril desse ano, a criação de uma Escola Normal

para ambos os sexos: a Escola Normal masculina, funcionando no Lyceo Paraense, e a

feminina no Collegio Nossa Senhora do Amparo46 (VIANNA, 1987). 

Marcada pelo exercício de poder, a docência feminina se consolidava

formalmente em meio aos limites que a circundavam e a caracterizavam em tempos e

lugares de mulher na profissão. Os requisitos exigidos para o exercício profissional, além

dos comuns aos que os professores deveriam cumprir, remetiam a um controle de ordem

moral, como segue:

As pessoas do sexo feminino, que se propozerem (sic) ao professorato, deverão
exhibir demais, se forem casadas, a certidão de seu casamento, se viúvas, o de
óbito de seu marido; e se viverem separadas d’estes, certidão de teor da sentença, 
que julgou a separação, para se avaliar o motivo que a originou. As solteiras só
poderão exercer o magistério, tendo 25 annos completos de idade, salvo se
ensinarem em casa de seus pais ou parentes, até o segundo grau, e estes forem de
reconhecida moralidade (PARÁ. Portaria de 29 de abril de 1871, art. 57).

A moralidade referenciada no documento visualizava a mulher separada do

cotidiano doméstico, ao qual costumava estar associada, e ligada ao fazer do trabalho; isto

induzia à novas formas de controle, pelas quais permaneciam as mesmas figuras do espaço

doméstico que lhes conferiam idoneidade: se for casada, o marido; se for separada, os

avaliadores que julgam a pertinência da separação; se for solteira e com idade inferior a 25

anos, a família serve como referência. O trabalho feminino, como se observou no discurso

legal, foi permitido diante da permanência de sua relação com o doméstico. Faz-se

importante frisar a tentativa de controle social das professoras separadas. Como se queria

na lei, elas deveriam apresentar certidão de teor da sentença que julgou a separação, para

se avaliar o motivo que a originou. Não se tem notícia de alguma situação em que esta

avaliação foi posta em prática, e talvez não tenha sido, mas interessa compreender a

intenção subentendida no documento de, ao condicionar o exercício do magistério a

critérios de ordem moral associados ao espaço doméstico, associá-lo a um processo de

purificação que redima a saída das mulheres de seu lugar natural. Essa versão da política

46 O Lyceo Paraense era um colégio de ensino secundário, masculino, criado em 1841; o Collégio Nossa
Senhora do Amparo foi originado de uma instituição benemérita fundada pelo prelado diocesano D. Manuel
de Almeida Carvalho, em 1804, com o objetivo de recolher e educar as meninas desvalidas e as entregues na
roda dos enjeitados. O colégio foi fundado oficialmente em 1851, ficando a proteção a cargo do Presidente da 
Província, a quem cabia a fiscalização e direção. Essa instituição deu origem ao Colégio Gentil Bittencourt
(CRUZ, Op.cit.).
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de formação de professoras dá sinais da naturalização da figura feminina no campo de

trabalho, marcada por condicionantes sociais. 

Entretanto, em uma história pouco linear, a vigência da formação de

professoras foi ameaçada já no ano seguinte quando a Escola Normal para professoras e

professores foi extinta, tendo sido criado, em substituição, o Curso Normal, o qual foi

anexado ao Lyceo Paraense. Na prática, o curso de formação de professoras foi encerrado,

permanecendo apenas o de formação de professores. 

Vasconcelos, Oliveira e Costa (Op.cit.) atribuem essa mudança na política de

formação docente aos problemas que se avolumavam na Província, como exemplo: as

regulares mudanças de Presidentes, as sucessivas reformas para a educação, a falta de

autonomia da Escola Normal em relação às instituições que a acolhiam, as críticas externas 

feitas aos currículos adotados. Acredita-se que, a despeito da pertinência dos problemas

considerados como ameaçadores à estabilidade da Escola, seja possível apontar para um

fator preponderante para a extinção apenas da parte feminina da Escola Normal: o

desapreço pela formação de professoras. Isto talvez seja explicado pelo fato de que, até

então, a formação de professores fosse considerada pelo governo como mais relevante

socialmente, de onde se conclui que, no campo político, o magistério ainda era uma

profissão de homens.

Considera-se que essa não foi uma compreensão unívoca. Um exame nos

documentos anuncia que o pertencimento da docência masculina vinha se diluindo nos

discursos, já que o fim da escola de formação de professoras do Collégio Nossa Senhora do 

Amparo foi criticado por opositores do governo; centrada em uma discussão de cunho

político, a formação de professoras se tornou um tema polêmico publicado nos jornais

locais.

Um exemplo dessa polêmica pôde ser vista na fala de um articulista do jornal

O Liberal do Pará. Na sua discordância em relação à ação política local, encontra-se

alguns significados que possuía a formação de professoras, além de um lugar de

naturalização do magistério feminino. Em seu texto, o autor critica a alteração na formação

docente, opinando que o governo esqueceu completamente o curso normal para senhoras

(O LIBERAL DO PARÁ. Belém, 10 de abril de 1873, p.1). Ressaltando positivamente a

ação do governo do Sr. Portella, em ter criado uma Escola Normal para homens e
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mulheres, colocou-se em defesa da educação feminina, enfatizando o desprestígio da

formação de professoras no governo.

Em outra ocasião argumentou, ainda, sobre a pertinência da manutenção da

Escola Normal no Collégio Nossa Senhora do Amparo. Na fala desse articulista, a

existência dessa escola se justificava pela vantagem de se aproveitar, na docência, as

alunas desse colégio, que aos dezessete anos tivessem cumprido o ensino primário. Esse

seria um meio de podermos obter boas professoras, uma vez que as alunas já sendo [...]

acostumadas ao trabalho, ordem e economia, devião apresentar bons resultados no

magistério (O LIBERAL DO PARÁ. Belém, 9 de maio de 1873, p.1). Nessa fala encontra-

se também o caráter classista da formação de professoras. Essa formação se adequaria,

ainda segundo o documento, à necessidade de empregar as moças desvalidas. Logo, as

precárias condições sociais das alunas e o discurso da profissionalização docente feminina

se pactuavam.

Outro argumento referenciava o trabalho docente àquilo que seria fundamental

ao futuro da mulher: fazer um bom casamento. Seria positivo empregá-las, para que

levassem,

[...] dotes nos ordenados do seo emprego e, facilmente encontrarão casamentos
em boas condições [...]. Se juntarmos a estas, as que casão recebendo o dote do
cofre provincial, teremos anualmente um soffrivel numero de alumnas, sahindo
do collegio protegidas pela província e com seu futuro garantido, deixando assim 
vagas para mais novas educandas. (O LIBERAL DO PARÁ. Belém, 9 de maio
de 1873, p.1).

A educação das meninas e a formação docente aparecem, então, como uma

solução recomendada para as moças pobres como uma solução, não para a sua autonomia

financeira, mas para a aquisição do valor econômico necessário à aquisição moral

referenciada no casamento. Logo, a legitimação desses dois aspectos – educação e

docência – significava também a valorização da mulher, naquilo em que, à época, se

configurava na plenitude do valor social da mulher: sua condição natural de esposa e mãe.

Desse modo, notou-se que a defesa da formação de professoras acabou se

confundindo com a defesa pela qualidade da educação das meninas. Quando o articulista

afirmou que [...] desta maneira destruiu-se um dos mais uteis resultados que a província

devia esperar d’essa instituição; porque teremos de continuar a prover as cadeiras do

sexo feminino como até agora (O LIBERAL DO PARÁ. Belém, 21 de março de 1874,
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p.2), remeteu-se à obviedade da permanência das escolas femininas na província e da

conseqüente necessidade de professoras qualificadas para dirigi-las. O autor, em sua fala,

expressou um elemento que, fundamentado nos ideais da sociedade que se queria moderna

e letrada, estendeu-se pelos períodos subseqüentes: a saída das mulheres para o magistério,

associada ao discurso naturalizador dessa prática. A ampliação da docência feminina é

tratada na Província do Grão-Pará em conjunto com o discurso de bases iluministas, que

reivindicava a expansão da educação, como é possível notar no texto abaixo:

[...] Se houvesse mais jardins de meninos e escolas em maior número, não
haveria necessidade de tantas prisões e hospitaes. Escolas!... sim, mas um pouco
menos imperfeitas de que as que possuímos; professores ou antes professoras!...
sim um pouco mais iniciadas nos segredos da pedagogia... eis do que depende a
regeneração de nossa sociedade [...] (O LIBERAL DO PARÁ. Belém, 12 de
fevereiro de 1878, p.1).

Essa e outras falas provavelmente incitaram a força das contradições e, talvez

pela composição política do momento, moveram o Presidente da Província, Pedro Vicente

de Azevedo, a autorizar a recriação da Escola Normal, por meio da Portaria de 9 de junho

de 1874, abrindo novamente o curso normal para moças e rapazes.

A Escola Normal recém criada trouxe adesões e falas positivas, como é o caso

de Maria do Carmo Farias, concluinte do curso, na condição de aluna assistida pelo

Collégio Nossa Senhora do Amparo. A normalista discursou em defesa da Escola,

traduzindo um modo de situar a formação de professoras na sociedade:

E não foi só um benefício feito às alumnas do Collegio do Amparo. Não! Mil
vezes não! Já seria muito para a província o ter assegurado o futuro d’aquellas
[meninas desvalidas] que ella tomou sob sua proteção; porem muito maior é o
resultado da creação e instituição da escola normal [...]. Ela é uma fonte
franqueada a todas as nossas jovens pomprovincianas (sic) que quizerem beber a
instrucção e a educação de que hão de carecer, mesmo no lar doméstico. Sim,
suppondo mesmo que nem todas as alumnas da escola pretendam seguir o
magistério, ainda assim o proveito que se há de tirar da instituição é immenso;
porque devemos fazer votos para que em nossa província cada mãi de família
seja uma mestra, cada lar domestico uma escola [...]. Vejo que no tirocínio
escolar adquire-se, alem da instrucção e educação convenientes ao magistério, o
gosto, o habito mesmo de uma vida activa, que mais tarde há de ser tão útil quão
necessaria ao futuro engrandecimento desta província [...]. todas as formandas
animadas dos mais ardentes desejos de sermos úteis à nossa província e de fazer
pela educação de suas filhas o que ella acaba de fazer por nós [...] (O LIBERAL
DO PARÁ. Belém, 11 de novembro de 1874, p.2).

Nota-se na fala de Maria do Carmo Farias, que a formação docente feminina

estava diretamente ligada ao magistério de meninas. Ao expor sobre o retorno que será
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dado à província, pela formação profissional na forma da educação de suas filhas, exclui a

menção da possibilidade de, em seu ofício, lecionar para meninos. Indicava, ainda, que o

significado da formação de professoras não era igual para todas as professoras; algumas

não estavam focadas no trabalho docente, dado que a formação representava uma maneira

para as jovens obterem a instrucção e a educação de que hão de carecer, mesmo no lar

doméstico. A formação teria utilidade para que em nossa província cada mãi de família

seja uma mestra, cada lar domestico uma escola. Essa, entre outras falas, dá o tom da

expressão que a figura feminina vinha ganhando no magistério e ocupando lugares dantes

privilegiadamente masculinos. 

Entre idas e vindas, o certo é que, desde o seu nascedouro até o fim dessa

década, a Escola Normal já contava com um número bastante superior de alunas, como é

visível no quadro abaixo:

QUADRO 5
MATRÍCULA DE ALUNOS E ALUNAS NA ESCOLA NORMAL 

Fonte: O LIBERAL DO PARÁ. Belém, 21 de março de 1874, p.2; A CONSTITUIÇÃO. Belém, 25 de janeiro 
de 1876, p.2; A CONSTITUIÇÃO. Belém, 28 de novembro de 1876, p.1-2; PARÁ. Relatório em que o Exmº
Sr. Dr. José da Gama Malcher [...] Sr. Dr. João Capistrano Bandeira de Mello Filho, 1878, p. 66-74; PARÁ.
Relatório apresentado pelo Exmº Sr. Dr. José Coelho da Gama Abreu [...] 1ª sessão da 22ª legislatura, 1880,
p.7-13 (Elaborado pela autora).

ANO ALUNOS ALUNAS

1872 8 10

1874 11 31

1876 24 43

1877 30 55

1878 31 90

1879 38 118
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Observou-se, com isso, que as políticas, os discursos e as práticas se moveram

na direção da expansão da docência feminina, tomando a forma daquilo que se

convencionou chamar de feminização do magistério. Esse processo ocorreu em todo o

território nacional, mas não de modo progressivo, tendo se mantido na Província do Grão-

Pará de diferentes formas. Se for tomada como referência a formação de professoras, pode-

se concluir que é ascendente o processo de feminização do magistério primário. É possível

pensar também na feminização quando às professoras é permitido lecionar para meninos,

ampliando sua atuação na escola. Professoras, como Arcelina Borges, divulgaram em

jornais as escolas que abriram para atender apenas meninos (O LIBERAL DO PARÁ.

Belém, 6 de janeiro de 1875). Professoras que tinham como alunas um público

exclusivamente feminino ampliaram seu campo de ação.

Mas a ambigüidade é perceptível quando é observada a inserção do trabalho

docente feminino nas escolas públicas. O número de professores normalistas nessas escolas 

é superior ao número de professoras, já que das 190 escolas públicas, 12 eram regidas por

professores normalistas e 07 por professoras normalistas (A CONSTITUIÇÃO. Belém, 05

de março de 1877). Conclui-se que a década de 1870 se faz com a presença ascendente de

mulheres na formação profissional docente, mas não se agrega à prática do magistério

público em mesmo número que os profissionais masculinos.
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2.5. Um ensaio na junção dos sexos

Os primeiros sinais da ruptura das escolas divididas por sexos foram

encontrados na Província do Grão-Pará no início da década de 1870. Considera-se esse um

momento significativo por mostrar a montagem da escola mista, no que se pode chamar de

sua primeira versão, que se estrutura com a cooptação de meninas para a escola de meninos 

e de meninos para a escola de meninas sem, contudo, ganhar nomenclatura específica.

Analisa-se esse movimento sinuoso inicialmente pela intenção do governo imperial

formulada durante a organização do ensino e, em seguida, pelas ações de professores e

professoras que a vivenciaram, divulgadas em jornais locais. Toma-se para análise também 

as experiências de outras províncias brasileiras e a indicação dessa escola em Portugal,

com o intuito de apresentar a moldagem da escola mista com singularidades regionais, já

que também são visíveis semelhanças e diferenças nesses lugares, no trato da questão47.

2.5.1. Sujeitos de criação, no discurso oficial

Como fala importante nas diretrizes educacionais, tomou-se a Portaria de 29 de 

abril de 187148 como referência para encontrar os sujeitos envolvidos nas alterações da

escola. Viu-se nela, em primeiro lugar, a intenção do governo em asseverar-se como

articulador e controlador da instituição das escolas; as meninas fazendo de sua demanda

por escola um fomento de criação; os professores, como atores do processo de ruptura da

escola, ao serem indicados para a docência de meninas em suas escolas para meninos; e

47 Quanto à origem, a institucionalização da escola mista ocorreu em tempos diferentes. Isso por conta da
autonomia que possuíam as províncias em relação ao poder central. No Paraná, isso aconteceu quando, a
partir de 1874, são criadas cadeiras de instrução primária para ambos os sexos em diversas localidades da
província – presume-se que não na capital, e sim nas colônias e em municípios da capital; essas cadeiras
masculinas ou femininas são denominadas de cadeiras promíscuas (MGUEL, 2002, p.184). Quanto à
nomenclatura, na Província do Rio de Janeiro se utilizava do termo Escolas Primárias quando numa única
escola se agregavam os dois sexos; esta seria uma forma de identificar uma escola mista na década de 1870,
nessa província (HANSEN, s/d).
48 Remetemo-nos, novamente ao fato de que essa Portaria coincide com a mudança de governo, do Partido
Conservador para o Partido Liberal. Isso nos parece relevante, pois ajuda a desnaturalizar as alterações que
culminaram com a escola mista e encontrá-las também nos marcos do poder local.
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por fim, as professoras assumindo a regência das escolas de ambos os sexos. Todos esses

sujeitos, em determinado tempo, espaço e modo aparecem, no discurso regulador, dando os 

primeiros passos do que viria a ser a escola mista imperial.

Já no princípio da Portaria de 1871 o Estado se fez como sujeito determinante,

uma vez que restringiu a si próprio o encargo de criar escolas primárias, fossem elas do

sexo feminino ou masculino; somente a direção da instrução pública e o Presidente da

Província foram referidos nessa ação: Ao director geral incube: propôr ao presidente da

Província a creação de escolas primarias [...] (PARÁ. Portaria de 29 de abril de 1871, art.

1º). Dessa forma, a validade do documento apontou na direção de um comando político

que incidiu sobre um sujeito superior e determinante, que agregou em si as condições de

manutenção ou supressão da materialidade escolar, deixando de fora das decisões, a

sociedade e os diferentes sujeitos que a praticavam. Do ponto de vista institucional, a

criação de escolas, assim como a sua organização, parece ser mediada com a lógica estrita

do Estado mantenedor.

A ordem e a lei conduzidas por esse sujeito de criação tentavam se fixar na

vida das escolas, fossem elas públicas ou particulares, não só no aspecto pedagógico, como 

também nos princípios que lhe são caros. Observa-se no documento que ao governo

provincial é permitido mandar fechar, ouvindo o conselho diretor: [...] a escola ou collegio 

particular de ensino primário, onde se ensinem doutrinas perniciosas e contrarias á

religião catholica e fórma de governo do paíz, ou se commeterem actos indecentes e

offensivos da moral e bons costumes (PARÁ. Portaria de 29 de abril de 1871). Pretendia-

se, com isso que a escola sedimentasse a fé católica, o sistema imperial e a moral,

princípios estes que, presume-se, nortearam os percursos da escola mista e a fizeram

existir.

No intento de alargar o processo de criação de escolas para além do aspecto

institucional e controlador do governo, argumenta-se, por entre as sublinhas do texto

oficial, que outros sujeitos concorrem para a efetivação e remontagens da escola primária.

Esse olhar orienta a compreensão de que as possibilidades da escola mista também se

fizeram como criação de diferentes sujeitos, na sua dimensão individual e coletiva, em

locais e tempos de cultura. Pretende-se não minimizar a ação do Estado na determinação

da constituição de escolas, mas sim, atravessar horizontalmente a ação dos sujeitos e tomá-

los como um dos pilares de feitura da educação. Do ponto de vista institucional, o governo
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provincial era o sujeito criador; do ponto de vista social, os sujeitos se ampliavam e se

interpenetravam em relações de poder, criando e alterando a escola mista, de onde se pode

afirmar que essas escolas foram criadas nas práticas de junção de sexos, ora dinamizadas,

ora interditadas, em um processo descontínuo, feito por sujeitos situados em lugar de

poder.

O problema da determinação do nascedouro das escolas em documentos de

governo e da autoria em seu subscritor está em deixar na obscuridade pessoas e idéias que

se aliaram nesse fazer. Na tentativa de atravessar essa lógica e ampliar a participação dos

sujeitos sociais, analisa-se a fala prescritiva do Estado, em sua intenção de regular ações,

imaginando os documentos como a representação de um diálogo mantido com a sociedade,

em resposta às práticas em mutação.

As análises feitas sobre a participação de mulheres na educação dão sinais de

que a ampliação da demanda por escolarização pública fez das meninas, também sujeitos

de criação da escola mista, como podemos ver no documento:

Nos logares em que não houver escola publica do sexo feminino, nem particular
nos termos do art. 18º, poderá o professor publico, que for casado, ensinar,
mediante a gratificação do dito artigo, á certo numero de meninas, fóra das horas
regulares, incumbindo-se sua mulher de ensinar-lhes a coser (PARÁ. Portaria de
29 de abril de 1871, art. 22).

A carência de escolas femininas regidas por professoras, mencionada na

Portaria, deve ter deixado sem escolarização uma parcela das meninas em idade escolar, o

que leva à dedução de que essa carência pode ter impulsionado a flexibilidade da

prescrição no tocante à criação de escolas femininas e masculinas, ao induzir o governo

provincial a reconhecer a possibilidade da inserção de meninas em escolas de meninos.

Está claro que o ingresso de meninas em tempo diferenciado dos meninos dá sinais da

permanência dos valores morais, já que parece não haver intenção do governo, nesse

momento, em atravessar o regularmente praticado; preserva-se também o campo do

conhecimento feminino com a permanência das aulas de costura, mesmo que elas

extrapolem o conhecimento formal do professor. Do fato óbvio de que sem meninas as

escolas mistas não teriam sido possíveis, pode-se inferir que a solução encontrada –

meninas em escola de meninos – responde não apenas a uma solução econômica, mas

principalmente a rupturas nas regras morais, impulsionada por uma demanda emergente. 
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Por sua vez, os professores também são descritos como sujeitos de criação da

escola mista, já que a eles foi dada permissão formal em lecionar para meninas, agregando-

as em escolas de meninos. Com essa medida ficou garantido ao professor o trabalho com

esse público em expansão, mesmo não sendo permitido juntar, em um mesmo tempo,

alunos e alunas. 

Considerando que o conhecimento científico e a profissão docente ainda era

um privilégio masculino, a intervenção de professores em todos os espaços escolares,

inclusive os de meninas, não deveria parecer uma idéia de todo recusável. Não é possível

comprovar, mas é presumível que os professores atendessem à demanda feminina por

escolarização no âmbito privado, logo essa Portaria viria apenas regulamentar uma prática

já existente. Dessa forma, podemos alegar que, quando o documento prescritivo

regulamentou os modos dos professores praticarem a docência para meninas, conservou a

amplitude da ação docente masculina e, ao mesmo tempo, contribuiu para a ruptura da

estrutura escolar no tocante à separação dos sexos. Esse parece ser um movimento em

direção da prática e da posterior institucionalização da escola mista, mesmo que nesse

momento ocorra apenas entre professores e alunas. 

Apesar desse privilégio, é possível considerar também o movimento contrário:

o magistério masculino para meninas não era de todo aceito, sendo moralmente preferido o 

magistério feminino em escolas de meninas. Isso é percebido nas restrições impostas na

organização dessas escolas; em primeiro lugar, na condição de seu funcionamento estar

associado à não-existência de escolas de meninas – ou, entenda-se, a carência de

professoras para abrir escolas femininas; em segundo lugar, ao estado civil do professor –

que deveria ser casado – dando sintomas de uma preocupação não só com a moralidade na

escola, como também com a garantia da presença feminina para as lições domésticas; em

terceiro lugar, à quantidade de meninas em um certo número, que deixasse visível a

identidade masculina da escola; por último, ao próprio conteúdo a ser ensinado, já que as

escolas femininas incluíam conhecimentos que exercitavam a identidade feminina.

Mesmo com isso tudo, a autoridade masculina ficou preservada, já que não foi

estabelecido um limite de idade para o ingresso de meninas nessas escolas – ao contrário

do que será vista no caso das professoras.

Parece, com isso, que a experiência desses sujeitos de criação se conformou na

fala do Estado em meio a ambigüidades, visíveis entre permissões e restrições de sua
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prática, mas que se apresentava como um discurso mantenedor da dominação masculina,

subjacente à intenção do Estado em normatizar uma prática, considerada por seus

representantes, pouco adequada à moralidade da época. 

Essa moralidade estava preservada na intervenção institucional da família. O

casamento era um pré-requisito necessário para o magistério de meninas. Em uma primeira 

leitura parece que essa prerrogativa incide da necessidade dos estudos domésticos das

meninas que deveriam ser ministrados por senhoras, mas preferiu-se deslocar a intenção da 

lei para os mecanismos de controle social presentes nas relações matrimoniais já em curso

na sociedade paraense. A família foi ganhando um lugar de destaque como artefato de

manutenção da ordem e da moral de uma sociedade em expansão econômica. 

A presença de professores no magistério de meninas, nesses aspectos, foi uma

ocorrência singular na Província do Grão-Pará. Todavia, a ênfase na restrição da junção de

homens e mulheres na escola ocorreu também em outras províncias, mas de modo

diferenciado.

O estudo de Durães sobre as diferenças de gênero nas escolas públicas de

Minas Gerais, no último quartel do século XIX trata dessa experiência. De acordo com a

autora, no Regulamento nº 62, de 1872, está indicado, do mesmo modo que na província

paraense, que: 

Nos lugares em que não houver escola pública ou particular para o sexo
feminino, serão admitidas na do sexo masculino, cujo professor for casado, e
com a devida separação, as meninas cujos pais solicitarem a respectiva matrícula
[...] (DURÃES, Op.cit., p.340).

Publicado um ano após a regulamentação paraense, o documento vislumbra

uma maior flexibilidade em relação ao acesso das meninas nas escolas de meninos; quando

indica a separação entre meninos e meninas, sem definir o modo de fazê-la, abre

possibilidades de afrouxamento, podendo a mesma ser realizada apenas na divisão de

lugares, mas em tempo igual. Presume-se que, sendo a separação dos sexos uma qualidade

moral da escola, a brecha nessa fixidez pode estar na não diferenciação dos conhecimentos

escolares. Outra peculiaridade desse processo está na insinuação, em ambas as províncias,

de que seria a família – não o Estado – a indutora do ingresso de meninas nessa escola,

pela solicitação de suas matrículas.
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Com base na história da escola mista da Província de Sergipe, constante no

estudo de Andrade (2007), é possível afirmar que a permissão para professores receberem

meninas em suas escolas não foi consenso em todo o território nacional. Desde seus

primeiros sinais, em 1873, a escola para ambos os sexos sergipana foi prevista apenas com

o ingresso de meninos em escolas de meninas, regidas por professoras; os professores não

foram autorizados a receber meninas em suas escolas, sob qualquer condição. Desse

aspecto presume-se que a implementação dessa escola em Sergipe, fundamentada na

compreensão de que as professoras eram mais adequadas que os professores, à docência de

meninas e meninos, definiu um lugar específico para as mulheres na educação, desde o seu

princípio.

Essa diferença nos remete à experiência da escola mista em Portugal, em sua

origem legal na década de 1870, também sedimentada pelo princípio, tão recommendável,

da educação do homem pela mulher (PORTUGAL. Reforma da Instrucção Primaria, 1870,

p.276), e às professoras de carreira especial. Expressamente aliada às ações

governamentais para a melhoria da educação feminina49, a escola mista prevista para as

áreas rurais – onde já ocorria a prática da escola de ambos os sexos – alijava os professores 

da docência, como se vê na prescrição:

O governo póde auctorizar que nas freguezias ruraes as escolas dos dois sexos
sejam substituídas por uma escola mixta, regida por professora, para alumnos de
ambos os sexos, cuja idade não exceda dos dez anos.
§ único. Nas mesmas povoações as escolas mixtas podem receber alumnos dos
dez aos quinze annos; mas n’este caso cada sexo freqüenta a aula uma só vez por
dia em horas diversas (PORTUGAL. Reforma da Instrucção Primaria, 1870, art.
11).

Criadas com separação dos sexos em turnos diferentes, as escolas mistas

portuguesas acentuam a participação de mulheres na educação. 

Por essa característica também presente na organização da escola da Província

do Grão-Pará, consideram-se as professoras como agentes privilegiados de criação da

escola mista paraense. É perceptível aqui que o movimento mais enfático em direção à

49 O arrazoado da reforma educativa de 1870 afirma que: O estado em que se acha a instrucção primaria do
sexo feminino é lastimável [...] Emprehendemos este, d’entre os melhoramentos do ensino feminino o mais
importante, sem aggravar o orçamento do estado, applicando para tal despeza o subsídio de uma parte das
escolas de latim, que extinguimos. Na creação das escolas primarias femininas, igualamo-las em numero ás
do sexo masculino por meio de escolas mixtas encetamos o principio, tão recommendavel, da educação do
homem pela mulher, augmentamos os vencimentos ás professoras, e damos-lhes também carreira especial
(PORTUGAL. Reforma da Instrucção Primaria, 1870, p.275-276).
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institucionalização dessa escola foi realizado com a regulação da escola de meninas e

meninos, com a participação de professoras. Na docência feminina estavam incorporados

os alicerces para a transformação das escolas de ambos os sexos em escola mista, já que

com as professoras, os meninos se agregaram às escolas de meninas, em um mesmo tempo

e lugar, dando a conotação de que os conhecimentos considerados relevantes pela escola

poderiam ser acessíveis a todos os sujeitos em processo de escolarização. 

Ainda a Portaria de 29 de abril de 1871, nos ajuda a entender esse processo,

com a seguinte regulação:

Como ensaio poderão ser admmitidos nas escolas do sexo femenino (sic),
precedendo audiência do conselho de districto, meninos até a idade de oito anos,
principalmente se forem irmãos, tios, primos ou sobrinhos de alguma das alunas,
do que se dará parte ao director geral (PARÁ. Portaria de 29 de abril de 1871,
art. 23). 

Apesar de não ganhar essa nomenclatura na legislação dessa década, a escola

mista começou a ser prevista formalmente. Resguardando as restrições a esse tipo de

organização escolar, ela aparece como ensaio e no sentido inverso ao previsto na escola

masculina: são aceitos meninos em escolas de meninas e com menor restrição. Nesse ano,

o Estado limitou o ingresso de meninos à idade de oito anos, sendo mais aceitável aqueles

que tivessem relações familiares com as meninas da escola. Consideram-se duas situações:

a) que o ingresso na escola foi permitido aos sete anos, o que fez com que a escola

primária com os dois sexos só fosse possível nos dois primeiros anos letivos; b) se os

limites de idade ao ingresso de meninos em escola de meninas iriam se alterar para mais e

para menos nos anos seguintes, pode-se afirmar que, nesse ano, o ensaio na admissão de

meninos em escolas de meninas foi pensado de forma precária, denotando uma

preocupação em garantir a moralidade, juntando a pureza da professora-mãe e das

meninas, a meninos pretensamente desprovidos de sexualidade. Do mesmo modo, a

associação da escola ao ambiente familiar – indicada com a relação de parentesco entre

irmãos, tios, primos ou sobrinhos de alguma das alunas – pretendia mostrar à sociedade,

através do discurso normativo, um tipo de escola moralmente correta para todos. 

Nesse aspecto, retomando comparativamente a experiência da província

mineira, notou-se que os limites de idade para a permanência de meninos em escolas de

meninas é uma variável que demonstra as descontinuidades dos valores em relação à

sexualidade na escola. Os regulamentos que determinaram esses limites de idade, o fizeram
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oscilando de ano para ano: em 1872, o ingresso é permitido aos 09 anos; em 1879, aos 12

anos. Isto, segundo Durães (Op.cit.), demonstra uma repressão aos corpos, dando sinais de

que esses meninos eram pensados como tendo corpos não sexualizados nessa idade.

Da análise dos preceitos constantes nos documentos paraenses para os dois

tipos de escola – a dirigida por professor e a dirigida por professora – podemos perceber

que no ensaio da junção dos sexos na escola primária, algumas idéias se assemelhavam e

outras diferenciavam entre si, em razão das representações sobre o feminino estão nelas

implícitas. A tendência que vai sendo construída nesse tempo, em associar a docência

feminina à maternidade, corresponde à permissão dada às professoras de, além de lecionar

para meninos, agregar meninas e meninos em um mesmo ambiente escolar; isso responde à 

idéia de que, do mesmo modo que as mulheres criam meninas e meninos em casa, seria

natural que isso ocorresse também na escola, pois elas garantiriam a pureza do ambiente

escolar. Ao contrário, como aos homens não era requerida socialmente uma participação na 

educação de crianças, sua ação na docência para meninas ficava limitada, donde se

presume que sua figura na escola não estava relacionada, definitivamente, à pureza

necessária ao espaço escolar. Observa-se, nesses documentos, que o alargamento do acesso 

das meninas à escola (inclusive com o acesso à escola masculina) e das mulheres à

profissionalização (com a permissão em lecionar para meninos) estava circunscrito aos

limites da cultura, que demarca, a partir das diferenças biológicas, tempos e lugares para os 

sujeitos sociais. 

Como contraponto ao caráter prescritivo dos documentos, destaca-se a fluidez

das indicações; o texto, com seu caráter normativo, não apresentava uma fala definitiva ao

tratar da possibilidade de unir meninos e meninas na mesma escola. Essa postura poderia

estar situada entre a necessidade de regulamentar uma prática existente e a não aceitação

dessa prática, o que, supõe-se, se insere nas alterações por que passava a sociedade e as

propostas para a educação paraense50. Afirmações pouco precisas do tipo: como ensaio

poderão ser admitidos, principalmente se forem irmãos, tios, primos ou sobrinhos de

algumas das alunas, certo número de meninas, demonstram que não havia consenso,

mesmo no interior do poder público, sobre as idéias relativas à pertinência da junção dos

50 Não foram encontradas pistas contundentes para afirmar que as práticas da escola mista são anteriores à
legislação de 1870; chegou-se a essa conjectura com a ajuda de Durães em sua afirmação de que em Minas
Gerais, a década de setenta já sinalizava as primeiras tentativas de regulamentação das escolas mistas,
embora relatórios [...] argumentassem que a sua existência ocorreu muito antes de qualquer prescrição
legal (Durães, 2002, p.338-339).
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sexos na escola primária51. O que parece fugir a essa lógica é a fala que dá um sintoma da

intenção de controle do governo provincial sobre a escola regida por professora; sempre

que houver admissão de meninos em escola de meninas, se dará parte ao director geral, o

que não era previsto para o ingresso de meninas em escola de meninos.

Apesar dessas imprecisões em relação à docência feminina e à masculina, é

possível afirmar que essa regulamentação dá sinais de ampliação da participação das

mulheres na escola, pois as restrições feitas, tanto no tocante à docência feminina em

relação à masculina, quanto ao ingresso de meninas em escolas masculinas, eram menores.

Com esses elementos acredita-se que, na Província do Grão-Pará, a experiência 

da junção dos sexos na escola primária não ocorreu, em primeiro lugar, com o ingresso de

meninos em escolas de meninas, ou por conta da ampliação do ingresso das mulheres no

magistério, pois a regulamentação da docência de meninas por professores também foi

uma experiência legalmente possível. Como princípio orientador e como prática, a escola

mista principiou em dois caminhos: tanto pela escola regida por professoras, quanto pela

regida por professores. 

Esse parece ser um dado relevante em dois sentidos. Primeiro, ajuda a

reconceituar a feitura da escola mista no Brasil para além do magistério feminino. Os

sujeitos que ajudaram a desestruturar espaços, tempos e saberes não foram apenas as

professoras, já que esse tipo de escola, em suas primeiras formas, foi construído também

com a participação de professores. Segundo, ela aponta, com mais evidência, os modos

como as representações do masculino e do feminino orientam, estruturam e desestruturam

o campo educativo; a organização escolar sedimentada nessas representações, configura

espaços e tempos de homens e mulheres em relação social. O discurso do poder dominante

transfigurado em documento ordenador remete a essa ruptura, não só por expor a sua fala,

mas por incluir sujeitos diversos nas diretrizes. Ao tentar organizar práticas, a fala do poder 

público produziu sujeitos e ações que, ao mesmo tempo, induziram e produziram ações a

esse poder, em uma relação dialética. 

Apesar das imprecisões constantes nessa orientação, do debate ter se alongado

através da imprensa e das escolas de meninos e meninas virem a se tornar uma prática, a

investigação indicou que, ao longo da década de 1870, o poder público não mais legislou

51 Talvez isso se deva à falta de uma orientação nacional, o que só ocorreu no final da década com a Reforma
de Leôncio de Carvalho e com os Pareceres de Rui Barbosa, na década seguinte.
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sobre esse tema para a escola primária. Por conta disso, as alterações e as constâncias da

fala oficial, nos anos subseqüentes, não foram visíveis. Desse modo recorreu-se, mais uma

vez, à vivência em outro tempo e espaço, para chamar a atenção sobre a heterogeneidade

desse processo; acredita-se que a sociedade paraense criou, com vários sujeitos, os

germens da escola mista, entretanto, essa não foi uma prática unívoca, o que deixa

transparecer as contradições e as singularidades nesse movimento.

Como caso adverso, no qual a permanência das estruturas da organização

escolar dividida por sexo foi mais contundente, chamam à atenção as diretrizes para a

escola pública e privada da Província de Mato Grosso. Nelas está apresentado um discurso

radicalmente desfavorável à permanência de meninos e meninas na mesma escola. Nota-se

isso no Regulamento Orgânico da Instrução Pública da Província de Mato Grosso,

constante na Lei Provincial n. 15, de 4 de julho de 1873 (SÁ; SIQUEIRA, 2000, p.32)

que, regulando a organização do ensino particular, determinou que nos colégios do sexo

feminino não serão admitidos alunos de outro. Percebe-se que, ao contrário, não há

referência proibitiva explícita de que nos colégios particulares do sexo masculino fossem

incorporadas alunas. Disso presume-se que a proibição em relação à escola feminina, seria

um indício de que, na prática, as professoras já faziam a junção dos sexos, sendo por isso

necessária a proibição formal.

Em relação à admissão de alunos e alunas nas escolas do ensino público, essa

restrição aparece, ainda, de modo contundente, como se vê:

É absolutamente proibido aos professores públicos: §2º- [...] Outrossim
lhes é igualmente vedado lecionar na mesma casa alunos de sexo
diferente, qualquer que seja o motivo e o pretexto (SÁ; SIQUEIRA,
Idem, p.44).

Essa tônica manteve-se até meados da década de 70, conforme a Lei

Regulamentar do Ensino Público e Particular da Província de Mato Grosso, de 26 de maio

de 1875, na qual se lê, sobre o ensino público, que nessa província [...] A instrução de que

trata o presente artigo será dada em escolas públicas de um só grau e não é permitido

escolas mistas ou de ambos os sexos (SÁ; SIQUEIRA, Ibdem, p.89 ). E mais adiante, que:.

[...] Não poderão ser admitidos à matrícula das escolas: § 3º As meninas nas escolas de

meninos e vice-versa (SÁ; SIQUEIRA, Ibdem, p.90). A escola mista estava presente na lei, 

na forma de proibição. 
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Quanto ao ensino particular primário ou secundário, a mesma lei parece ser

também rigorosa. Excluía a possibilidade de que os diretores de colégios de meninas [...]

admitir meninos e vice-versa, salvo sendo suas filhas ou filhos, irmão ou irmãs, até a idade 

de 8 anos na freqüência das escolas. E ainda ressaltava ser [...] proibida a residência de

pessoas adultas de um sexo ou colégios de alunos de sexo diverso, salvo sendo pai ou mãe, 

marido, mulher ou diretor. Os colégios de meninas só poderão ser dirigidos por Senhoras

(SÁ; SIQUEIRA, Ibdem, p.105).

Comparando-se a documentação paraense com a matogrossense, tomadas para

estudo, encontra-se nelas ao menos uma similaridade: em ambas está presente a força das

práticas, pois, apesar do tom restritivo – em uma menos e em outra mais – em relação à

junção de meninas e meninos em uma mesma escola, ambas sinalizaram na direção da

escola de ambos os sexos, ou em se tratando de escolas públicas, ou de particulares.

Isso fica mais visível no Regulamento da Instrução Pública da Província de

Mato Grosso, de 13 de fevereiro de 1878, quando nessa província as escolas de ambos os

sexos começaram a se configurar na estrutura organizacional da escola primária. Com essa

instrução, as aproximações entre as diretrizes paraenses e as matogrossenses se tornam

mais contundentes, pois com esta é admitido que nas paróquias ou localidades, em que

não houver escola pública para meninas, poderão estas ser admitidas perante matrícula na

escola do sexo masculino. Isto feito em acordo entre os pais ou tutores das meninas e os

respectivos Inspetores Paroquiais (SÁ; SIQUEIRA, Ibdem, p.133).

Do mesmo modo, estabeleceu os limites de idade para a matrícula em escolas

públicas de instrução primária, para meninas entre os 05 e 11 anos, e para meninos entre os 

05 e 15 anos, com a advertência de que: Nas escolas do sexo masculino em que se facultar

matrícula a meninas, não poderão ser admitidos alunos maiores de 9 anos (SÁ;

SIQUEIRA, Ibdem, p.134).

Com a análise desses casos, enfatiza-se, não é possível precisar e datar a

experiência da escola mista no Brasil, por um tempo ou um modo único em todo o

território nacional. A despeito de tentativas de datações e caracterizações já

experimentadas52, se quer atentar para a diversidade das experiências das províncias

brasileiras nessa década, em relação à escola mista. 

52 Leal (Op.cit.) fez essa tentativa ao afirmar, genericamente, sobre as escolas brasileiras que: Os colégios
mistos públicos apareceram durante o Império, em 1876, todos com rígida divisão de espaço: elas para um
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Essas variações em relação à reunião dos sexos na escola brasileira foram

possíveis em virtude, principalmente, da autonomia que tiveram as províncias em construir

suas experiências educativas atribuída pelo Ato Adicional de 12 de agosto de 1834, que

transferiu para as assembléias provinciais as decisões políticas e, com isso, a

responsabilidade de administrar a instrução pública. A esse fator soma-se a multiplicidade

de experiências e sentidos com os quais cada sociedade construiu sua cultura. 

Por essas direções é possível compreender as especificidades que foram criadas 

nessa história que resultou na escola mista brasileira, pois, ao mesmo tempo em que as

interdições foram realizadas no discurso legal, nele mesmo estavam postas sutilmente as

rupturas na separação tradicional dos sexos na escola, imprimindo mobilidade a esse

processo.

2.5.2. Sujeitos de criação, por eles próprios

Francisca Duarte, em 1876, mostrou ao público, em um jornal de grande

circulação na capital paraense, a intenção de exercer sua profissão, propagando a abertura

de seu externato. Em seu texto divulgou ao público que, sendo professora formada pela

Escola Normal, com prática no ensino primário, e:

[...] no interesse de crear no respeitavel publico, mais uma fonte de instrucção,
resolveu estabelecer, em sua residência á rua das Flores, nº 15, um externato, em
que proporcionará ás meninas e meninos o ensino das matérias que constituem o
curso primário, apropriado a cada um dos sexos. Offerece este seu
estabalecimento aos paes e tutores que quizerem confiar-lhe a educação e
instrucção de seus filhos e tutelados, garante-lhes solicitude e desvelo não só no
ensino, como no tratamento (A CONSTITUIÇÃO. Belém, 14 de agosto de 1876,
p.3).

Com essa atitude, a professora Francisca Duarte tomou para si a

responsabilidade de lecionar para meninos e meninas em uma mesma escola. Fez isso com

o cuidado de ressaltar a sua formação profissional (formada pela Escola Normal), sua

competência no exercício da profissão (com prática no ensino), o nível de ensino que

pretendia ministrar (o ensino primário), sua intenção educativa (criar mais uma fonte de

instrução), o lugar de funcionamento da escola (em sua residência), o tempo de

lado, eles para o outro. Quando não havia salas suficientes, a turma era mista, mas um muro dividia a sala
ao meio. Somente a mesa do professor era vista por todos.
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permanência dos alunos e alunas nessa escola (em um externato), os saberes que pretendia

divulgar com seu ensino (com o ensino de todas as matérias do ensino primário), além de

mostrar-se atenta às diferenças de gênero existentes no grupo que pretendia instruir (com o

ensino apropriado a cada um dos sexos). Se considerarmos que a professora intentava, com 

seu anúncio, chamar para sua escola um maior número de pessoas, é de se pressupor que

sua fala tem o fito de agregar adesões e de convencer o público leitor de que sua escola

agrupava as qualidades valorizadas pela sociedade de sua época. Os elementos anunciados

por ela traziam as marcas de seu tempo e traduzem um modo de praticar a escola que junta

meninas e meninos, num tempo em que a escola mista ainda era uma proposta em

discussão.

Francisca Duarte e outras professoras que participaram da história da escola

mista paraense ao se arvorarem em trilhar o caminho da escolarização de ambos os sexos,

o fizeram entoadas pelas delimitações de sua cultura, [...] uma jaula flexível e invisível

dentro da qual se exercita a liberdade condicionada de cada um [...] (GINZBURG, 1987,

p.25), em uma cultura datada historicamente que desenhava um tipo de escolarização, no

qual homens e mulheres a construíam e eram construídos por ela. 

Uma dessas construções realizadas na década de 1870 se fez no caminho da

ruptura na divisão escolar por sexos e na agregação de homens e mulheres em um mesmo

espaço e tempo escolar. Denominada, aqui, como um preâmbulo da escola mista, essa

alteração se fez com singularidades, a partir de conceitos que revelam marcas da educação

desse período. As intenções, os lugares, os tempos, os saberes que organizaram e, ao

mesmo tempo, modificaram a face dessa escola estão imbricados em outras questões que

dizem respeito às idéias pululantes que alteraram o desenho da sociedade: ao acesso das

mulheres à educação e ao conhecimento científico, à possibilidade de sobrevivência

material através do trabalho docente, às disputas por projetos e idéias diferenciadas e

lugares de poder. As proposições – como ensaio – para esse tipo de escola, as práticas de

professoras e professores, as discussões que são mantidas em torno de sua pertinência,

cruzam-se ao tema central, e ajudam a configurar os vários modos, caminhos e tempos de

sua edificação.

E, assim como essa professora, outras também tornaram público suas intenções

e suas práticas, dando sinais das maneiras que a escola de meninos e meninas foi sendo

estruturada.
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A professora Eulália Elvira Ribeiro de Sousa, titulada pela Escola Normal,

informou que na sua escola de ensino primário, situada à Rua Nova de Santa Anna, atendia

à meninas, dando mostras de conhecer as tradicionais divisões entre os sexos, freqüentes

na estrutura escolar, mas por motivos não expressos, ressaltava que admitia alunos do sexo

masculino, com limite de idade até os 9 anos, também dando mostras de estar atenta às

modificações possíveis pela sua cultura e pela legislação vigente (O LIBERAL DO PARÁ.

Belém, 18 de janeiro de 1877). Também deixou sinais de que em suas turmas e classes

reunia meninas e meninos, pois mostrou que tiveram bons rendimentos D. Maria Eduarda

da Silva, Carlos Autram e Josué Freire da Silva, que passaram para a 1ª turma da 3ª classe.

Também tiveram ascensão D.D. Sara Amarílis, Estephania Pinto, Alberto Braule e

Benedicto Torquato Mendes, para a 2ª turma, 1ª classe (O LIBERAL DO PARÁ. Belém,

27 de novembro de 1877). Somente no ano seguinte esta professora, ao anunciar que

continuava a receber crianças de ambos os sexos, apresentou o tempo de funcionamento

regular de suas aulas, das 8 às 11 da manhã e das 2 ½ às 5 da tarde (O LIBERAL DO

PARÁ. Belém, 26 de abril de 1878). Como não há indicação das atividades realizadas

nesse horário, não é possível afirmar se o turno da tarde seria usado para as aulas de

prendas domésticas das meninas, ou se a professora o utilizava para o curso masculino.

Infere-se, com isso, que não havia necessidade de explicitar o tempo para aulas de meninos

e meninas.

Maria da Glória, diretora do colégio particular de Santa Izabel, em Cametá,

interior da província, se propôs a receber alunos de 05 a 10 anos de idade e alunas de 05

até 06, em regime de externato e no regime de internato poderiam [...] ser admittidas

alumnas de 06 até 16 annos [...] (A CONSTITUIÇÃO. Belém, 22 de dezembro de 1877).

Variando ao que era comum, a diretora deu preferência à permanência de meninos de

maior idade, em detrimento das meninas, em sua escola externa. Imprime também, outra

variação, desta feita na prática curricular, pois não fez do ensino de prendas domésticas,

um componente curricular obrigatório para as meninas. Em sua escola [...] os alumnos e as 

alumnas que não freqüentarem as aulas de prendas pagarão 2.000 mensais e aquellas que

freqüentarem pagarão mais 1$ [...] (A CONSTITUIÇÃO. Belém, 22 de dezembro de

1877, p.3). A flexibilidade da educação doméstica na escola particular, sugere o anúncio,

ficava por conta da conveniência financeira da família da educanda.
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Na Travessa d’Atalaia, nº 33, Rosa Viterbo Paraense, professora titulada pela

Escola Normal propôs-se a lecionar, em sua própria residência, todas as matérias que

constituem o curso de primeiras letras, freqüentes nas escolas públicas. Em sua escola,

afirmou, aceitava crianças de ambos os sexos, sendo que meninos com a idade de 06 a 10

anos. Garantindo a formatação curricular de acordo com o previsto, também atende ao

princípio da formação doméstica feminina [...] ensinando também ás meninas prendas

domésticas (A CONSTITUIÇÃO. Belém, 15 de janeiro de 1878, p.2).

Mostrando a respeitabilidade moral de sua escola, a professora normalista

Maria do Carmo Garcia anunciou que abriu a sua escola de ensino primário na Praça Pedro 

II, na casa de sua residência (de família) junto á escola do professor Saraiva. Recebia

meninos até oito anos, e as de seu sexo de maior idade, promettendo dar-lhes toda a

educação necessária á instrucção primaria, que estiver ao seu alcance (O LIBERAL DO

PARÁ. Belém, 04 de setembro de 1878, p.3).

Maria Luzia de Mello, professora laureada pela Escola Normal, no final da

década, deu notícias à população local de que continuava [...] a leccionar em sua escola

particular para ambos os sexos, sendo os meninos recebidos ate a idade de 9 annos.

Podendo admitir em sua escola alunos de idade superior, preferiu a contenção na idade,

talvez por ter sido este um sinal a mais da preservação da moral no seu ambiente de

trabalho. Fez do ensino de prendas domésticas um elemento necessário no currículo, ainda

atenta para da formação da mulher para ser esposa e mãe, preceito exigido pela sociedade

(O LIBERAL DO PARÁ. Belém, 17 de janeiro de 1879).

O ensaio permitido pela Portaria de 1871, do ingresso de meninos em escolas

de meninas também foi introduzido na escola pública. Observa-se isso na escola do 3º

districto da capital, a qual era regida pela professora Maria Ardasse Coelho Motta. Do

mesmo modo que a professora particular Eulália Sousa, essa professora também tornou

público os exames realizados em sua escola, onde ficou registrado que compareceram 99

alunos, sendo 82 alumnas e 17 alumnos. Na notificação das passagens de classe há o

registro de que [...] Passaram: Da 3ª para a 4ª classe – dd. Estephania A. das Neves,

Juventina Alves Fernandes, Feliciana Caetana Silva, Izolina Augusta de Paiva, Laurinda

C. de Ramos e os alumnos José Eustachio de Azevedo e João José do Espírito Santo (O

LIBERAL DO PARÁ. Belém, 20 de novembro de 1877, p.1). Também foi noticiado que

Feliciano P. de Azevedo foi aprovado, junto com Adolfina Cândida da Silva e outras
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alunas, da 2ª para a 3ª classe. A permanência de meninos e meninas na mesma classe

nessas escolas públicas indica que as escolas públicas para ambos os sexos, tinham mesmo

formato que as escolas particulares: em ambas era praticada a classe mista.

A possibilidade, também aberta pela Portaria de 1871, para que professores

recebessem meninas em suas escolas deve ter incentivado o professor público Antonio

Geminiano Baptista da Silva, residente na Travessa 14 de março, entre as estradas de

Nazareth e S. Jerônimo, a se oferecer a lecionar para meninas, pois em seu anúncio:

Propõe-se novamente a lecionar em casas particulares, a creanças ou a adultos de 
ambos os sexos, o curso do ensino primário, mediante a gratificação mensal de
5$000 réis por alumno [...] (A CONSTITUIÇÃO. Belém, 04 de março de
1876, p.3).

Em seu anúncio, esse professor trouxe à público um caso incomum de

professor lecionando para creanças ou a adultos de ambos os sexos. Como se propôs a

lecionar em casas particulares e não em escola, não podemos afirmar que Geminiano

Baptista da Silva reunia os dois sexos em aulas mistas, mas notamos nesta ação uma forma

singular de aproximá-los na escola e, com isso, romper com os padrões morais que

sustentavam a negativa dessa prática.

Uma outra especificidade aparece na fala desse professor. Ao contrário da

constante menção, nos anúncios das professoras, à sua formação profissional, o professor

Antonio Geminiano não destacou a sua qualificação profissional, ou por estar naturalizada

a formação normalista para os homens – parece que o professor era, por princípio, aos

olhos da população, qualificado para a docência primária – ou pelo fato de o mesmo ser

autorizado a lecionar sem possuir a titulação condizente ao cargo. 

Outro modo, mais comum, de experiências de docência masculina para

meninas ocorreu não em escolas de ambos os sexos, mas em escolas femininas. Quando as

disciplinas de educação geral eram consideradas próprias às meninas, mas a habilitação

não era exclusiva às professoras, poderia, nesse caso, admitir-se professor, ficando esse

estudo a critério e sob a responsabilidade dos pais, que admitissem essa prática nas escolas. 

Este foi o caso ocorrido na escola da professora Maria do Carmo Garcia, que recebia

meninos até oito anos de idade, e as de seu sexo de maior idade; sendo que, [...] as

meninas que desejarem estudar musica e piano, encontrarão ahi um professor habilitado,

dependendo tão somente da vontade de seus pais [...] (O LIBERAL DO PARÁ. Belém, 04 

de setembro de 1878, p.3).
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Não foram encontrados sinais de legislação posterior à de 1871 que

reorganizasse o ensino primário, no entanto, eram visíveis nas práticas as alterações que

foram sendo dadas a esse nível de ensino. Elas são perceptíveis no que se refere à variação

na idade dos meninos admitidos nas escolas dessas professoras; o limite determinado por

aquela Portaria fixava a idade de oito anos para a permanência dos meninos em escolas

femininas, e nos anúncios as professoras admitem receber alunos até a idade de dez anos.

Outra alteração na docência feminina, não visível na legislação, encontra-se na abertura de

escolas exclusivas para meninos, feita por professoras, como é o caso de Arcelina Borges

de Assis Nunes, que divulgou sua resolução de [...] abrir uma escola para meninos, na

casa sita a estrada de Nazareth, para onde se mudou da rua do E. Santo, onde leccionava

meninas [...] (O LIBERAL DO PARÁ. Belém, 06 de janeiro de 1875, p.3). Esses nos

parecem ser dois passos contundentes na naturalização da idéia de que a junção dos sexos

em um mesmo ambiente escolar era possível e realizado nas práticas.

Não é possível tratar numericamente a existência das escolas de ambos os

sexos dessa década, já que é sabido delas apenas as informações das professoras que

anunciaram o trabalho de suas escolas. Mas suspeita-se, pelo que é visível no quadro 6, que 

foi modesta a experiência dessa modalidade em escolas públicas, em relação às

particulares, talvez pela maior restrição do governo no que diz respeito ao rompimento aos

princípios de moralidade; o caso contrário deveria ser mais viável no interior da

sociedade.

QUADRO 6
PROFESSORAS DE ESCOLA DE AMBOS OS SEXOS

ANO ESCOLA PROFESSORA

1876 Particular Francisca de Salles Duarte

1877 Particular Eulália Euvira Ribeiro de Sousa

Publica - 3º Districto Maria Ardasse Coelho da Motta

Particular Maria da Glória

1878 Particular d. Maria do Carmo Garcia

Particular Rosa Viterbo C. Paraense

1879 Particular Maria Luzia de Mello.

Fonte: A CONSTITUIÇÃO; O LIBERAL DO PARÁ (Elaborado pela autora).
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Considerando as diversas formas, lugares, tempos e sujeitos que fizeram o

ensaio na junção dos sexos, refletindo sobre as práticas e os discursos presentes nas

prescrições legais, pode-se afirmar que professoras primárias deixaram sinais de que

vivenciaram a escola de ambos os sexos, construindo-a marcada por diferenças sexuais

que, ao mesmo tempo em que mantiveram uma iniqüidade entre eles, inseriram pedaços de

tempos novos na organização escolar. Fizeram isso com equilíbrio de tensões entre a

ruptura dos padrões comuns à separação escolar por sexos e os aceites às prescrições legais 

e aos princípios morais da época.

2.5.3. Configurações da escola mista na formação docente

Desde a sua gênese, em 1871, a formação de professoras e professores da

Província do Grão-Pará esteve circundada pela problemática da reunião de moças e rapazes 

no mesmo espaço escolar53. A Escola Normal foi criada para a freqüência de homens e

mulheres, não tendo sido encontradas pistas de que houvesse distinções entre eles, fosse

em relação aos conhecimentos curriculares54, ao tempo de estudo55, aos critérios de

ingresso56, à possibilidade de inserção no campo de trabalho57. Para todos esses itens, não

foram especificadas ressalvas a cada um dos sexos. No entanto, uma restrição era feita:

como efeito das oposições em relação à reunião do sexo masculino e do feminino num

53 Retomamos pedaços da história da Escola Normal paraense, já descrita do item 3 desta seção.
54 Nos artigos 107 e 108 da Portaria de 29 de abril de 1871 está prescrito que: Para a devida preparação de
todas aquellas pessoas, que se destinarem ao magistério primário haverá uma escola normal. O curso
normal será de 3 anos, em 6 cadeiras, com as seguintes matérias: Instrução moral e religiosa, Gramática da
língua nacional, Aritmética, Noções de Geografia e de História, Noções gerais de Física, Química e
Agricultura, Pedagogia e legislação do ensino, uma aula de desenho linear e de música. Note-se que não
estão indicadas disciplinas específicas para cada um dos gêneros, como era comum no ensino primário. 
55 O jornal O Liberal do Pará noticia que na Escola Normal, criada em 1871: Os alumnos e alumnas tinhão
lições alternadas todos os mezes, de maneira que em cada um dos dous cursos em que a escola se achava
dividida, havia sempre o mesmo número de lições (O LIBERAL DO PARÁ. Belém, 21 de março de 1874,
p.2).
56 Na mesma Portaria citada acima, em seu Art. 120, lemos: Ninguém poderá matricular-se no curso normal
sem ter provado: 1º. Ser maior de 17 anos. 2º. Estar isento de crimes e ser de costumes muito puros. 3º. Ter
boa constituição physica e não soffrer de moléstia, que os tornem incompatíveis com o magistério. 4º. Saber
o cathecismo da doutrina cristã, ler e escrever correctamente, e fazer expediente as quatro operações
fundamentais de arithmética em números inteiros e fraccionários.
57 Ainda usando o mesmo documento, vemos no Art. 121: Aos alumno-mestres e alumna-mestras que
concluírem o curso normal, e forem approvados se lhes dará um diploma segundo o modello que for
estabelecido, e lhes servirá para o provimento de cadeira de instrucção de 1ª entrância e, para poderem ser
nomeados professores provisórios.
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mesmo tempo e espaço escolar, o documento orientador e a prática separavam os alunos e

alunas dessa escola. 

Criada como escola única, com um diretor e seis professores aproveitados do

Lyceu Paraense, a Escola Normal iniciou sua vida organizada pela unicidade na orientação

legal e pela separação de alunos e alunas em dois prédios distintos, onde os professores se

revezavam em suas aulas: O curso normal será freqüentado por homens e por mulheres, sendo

dadas as lições á umas e outros alternadamente (PARÁ. Portaria de 29 de abril de 1871, art. 109).

Para imprimir a divisão foram utilizados os espaços escolares tradicionalmente

masculino e feminino; o primeiro com funcionamento no Lyceu Paraense, e o segundo no

Collégio de Nossa Senhora do Amparo.

Dessa forma, a Escola Normal para ambos os sexos iniciou sua vida em lugares 

distintos, apoiada nos preceitos morais daquela época (COELHO, 2005). Com o fim da

Escola Normal58 no ano seguinte e a institucionalização do Curso Normal, esse percurso

foi interrompido. A escola normal para professoras foi fechada, permanecendo apenas a de

formação de professores.

A retomada da escola de professoras só veio a ocorrer em 1874, quando da

recriação da Escola Normal com o mesmo formato definido anteriormente. Após a

recriação, os exames para ingresso foram realizados nos dias 02 e 03 de julho desse ano,

com a matrícula de 09 alunos no Lyceu Paraense e 26 alunas no Collégio Nossa Senhora

do Amparo, tendo sido diplomados, ao final do ano letivo, 01 aluno e 05 alunas (PARÁ.

Relatório apresentado ao Exmo. Sr. Dr. Francisco Maria Correa de Sá e Benevides [...] a

administração da Província do Pará, 1875). Para atender as secções masculina e feminina

da escola, foram criadas duas escolas de aplicação para alunos-mestres e alunas-mestres.

Em 1871 foi formalizada a criação de uma escola primaria do sexo feminino e outra do

masculino, anexas á escola normal, com a denominação de escóllas-práticas (PARÁ.

Portaria de 29 de abril de 1871, art. 111), e em 1875 foram criadas duas escolas modelo

para a prática de ensinar (PARÁ. Lei n. 848, 1875, art. 1º).

Com essas duas medidas – criação de duas secções e de duas escolas de

aplicação – preservou-se a formação de professores de ambos os sexos, mantendo-se o

princípio moral do distanciamento de homens e mulheres, comum na organização escolar. 

58 Tratou-se dessa mudança no item 3 desta seção.
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Somente em um lugar não foi possível conservar o distanciamento entre os

sexos: na docência. Tendo sido aproveitados os professores do Lyceu Paraense para a

docência em ambas as escolas, a escola feminina do Collégio Nossa Senhora do Amparo,

recebeu professores em seu espaço.

Esse modelo de organização da Escola Normal na Província do Grão-Pará

seguiu uma tendência, percebida em toda a diretriz para o ensino, constante na Portaria de

29 de abril de 1871, que flexibilizou a separação dos sexos em tempos, espaços e

currículos. Assim, como esse documento criou a escola de ambos os sexos, possibilitou

também, pela criação da Escola Normal, uma forma de induzir fissuras na tradicional

estrutura organizacional, que separava radicalmente homens e mulheres, por meio da

permissão dada a professores do sexo masculino lecionar para moças.

Esse modo de formar professores parece ser uma expressão das experiências e

dos projetos construídas localmente, que se diferenciaram, de uma ou outra forma, dos

modos de fazer de outras Províncias. Percebeu-se isso comparando-as com os casos das

Províncias do Paraná e do Mato Grosso da mesma década. Em ambas as províncias a

criação de Escolas Normais para ambos os sexos foi realizada, mas com algumas pequenas

diferenças.

A Lei n. 238, de 19 de abril de 1870, da Província do Paraná instituiu [...] uma

Escola Normal para o ensino das pessoas de ambos os sexos que quiserem exercer o

professorado da instrução elementar (MIGUEL, Op.cit., p.120). Nela, está prevista a

diferença nos saberes escolares para cada um dos sexos, pois, [...] para as pessoas do sexo

feminino, o curso normal, abrangendo as mesmas matérias, terá convenientes

modificações no ensino de algumas delas, e compreenderá os trabalhos [de agulha] para

os quais haverá uma professora [...], que receberá remuneração inferior aos outros três

professores, mantendo, nesse nível formativo, o princípio da formação doméstica. 

Em movimento contrário, no final da década, a Província de Mato Grosso

apontou em direção à escola mista por meio do Regulamento da Instrução Pública da

Província do Mato Grosso, de 13 de fevereiro de 1878. No artigo 155 está indicado que no

Liceu seria realizado o ensino público secundário, em dois cursos, entre eles o Curso

Normal, que teria por fim preparar Professores e Professoras para o magistério primário

e será misto, e as aulas seriam promiscuamente dadas aos alunos e alunas-mestres e aos

estudantes do curso de preparatórios.
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A formação de professoras e professores, portanto, foi um lugar por onde

também foram experimentados os aceites e as restrições em relação à educação mista. Os

aceites aparecem de um modo contundente na prescrição paraense se for comparada com a

experiência paranaense; mas, se for referenciada com a proposta mato-grossense, ela se

torna atenuada. De todo modo, as três experiências revelam uma maior aproximação das

mulheres ao campo educativo, pela via formativa e profissional e, no caso específico da

Província do Grão-Pará, mostra rupturas na tradicional distinção curricular por sexos,

dando um tom de eqüidade na aquisição de conhecimentos. Poder-se-ia concluir, assim,

que os/as aspirantes à docência também foram sujeitos de criação da escola mista.
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2.6. Sem consenso, a escola mista segue em frente

Argumenta-se que a escola de ambos os sexos, institucionalizada no início da

década de 1870, se configurou como um formato da escola mista, e que esse tipo de escola

foi feita com flexibilidades no interior das lutas por representações Chartier (Op.cit.).

Essas lutas se apresentam na forma da negação e ao mesmo tempo da aceitação da escola

de meninas e meninos; nos debates que preencheram todo o período, ora com falas

favoráveis, ora contrárias à sua prática. Como ensaio, essa escola vai ganhando forma por

meio da prática de professores, em menor número, e de professoras, em maior número; não 

sendo o tipo ideal de organização escolar, ela vai se movendo sem consenso entre os

sujeitos que fizeram a escola desse tempo. 

Logo no início da década, as estatísticas e os relatórios do governo provincial,

que marcaram os números das escolas públicas e particulares, perderam de vista a escola

de ambos os sexos. Permanecendo a escola unissexual como a organização fundante, não é

feita menção de matrículas de meninos em escolas de meninas, ou caso inverso. Os

números negavam esse tipo de escola, passando ao largo das orientações legais, como se vê 

na notícia abaixo:

[...] A instrucção contava no anno findo 167 escolas publicas de instrucção
primaria, sendo 94 para o sexo masculino e 73 para o sexo feminino, Há 6
estabelecimentos de instrucção secundaria publica, 5 para meninos e 1 para
meninas [...]. Existem mais 13 escolas particulares, 10 para meninos e 3 para
meninas, freqüentadas por 436 alumnos, 378 do sexo masculino e 58 do
feminino. A instrucção secundaria particular é dada em 10 estabelecimentos: 5
para meninos e 5 para meninas; os quais forão freqüentados por 438 alumnos,
233 do sexo masculino e 205 do feminino (O LIBERAL DO PARÁ. Belém, 9 de
novembro de 1873, p.1).

Mas, ao longo do período notou-se o crescimento de sua permanência nos

debates, já com a nomenclatura escola mista, anunciando a forma que ganharia na década

seguinte. Isso é possível de se notar, quando os argumentos associam sempre essa escola

ao magistério feminino, e em nenhum momento ao masculino; as controvérsias se dividem

em torno da adequação ou não das professoras ampliarem seu campo de ação ao

assumirem o magistério de meninos. 
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Um primeiro debate, nessa direção, foi travado entre um articulista do jornal O

Liberal do Pará e o parlamentar Joaquim Pedro de Freitas, no ano de 1874. Ele foi

encontrado nos artigos publicados nesse jornal, no qual o articulista anônimo faz oposição

à idéia do que o mesmo chama de parlamentar situacionista Joaquim Pedro de Freitas.

Considerando a escrita do articulista, o sr. Joaquim Freitas manifestou-se na imprensa

positivamente em relação à regência feminina de meninos e meninas, afirmando que um

dos meios de melhorar e desenvolver a instrução pública na província seria [...] empregar

as mulheres na educação das creanças de ambos os sexos (O LIBERAL DO PARÁ.

Belém, 12 de março de 1874, p.2). 

O articulista, mantendo um diálogo opositivo, escreveu [...] não haver grande

vantagem, em nossa província, na direção das escolas de mulheres, quer essas sejão

somente para o sexo masculino, quer sejam mixtas (O LIBERAL DO PARÁ. Belém, 12 de 

março de 1874, p.2). Seu argumento foi precedido pela ressalva de que ele não se opunha

ao princípio da direção da educação das crianças pelas mulheres, já que conheceu na

França e na Suissa, experiências positivas nas quais mulheres eram responsáveis pela

regência de meninas e meninos, em comum e em separado. Contudo, argumentava que

essa não seria uma boa alternativa a ser adotada na Província do Grão-Pará pela diferença

que há entre as ocupações das mulheres paraenses e as daqueles países. Considerou-se

relevante sua fala por encontrar nela importantes referenciais que nos ajudam a entender o

processo de criação de escolas mistas mediadas por representações do feminino, as quais

indicam tempos e lugares das mulheres na escola. Segue o debate:

Em primeiro lugar, opina que as escolas mistas seriam possíveis somente na

forma de asilos infantis, em substituição aos cuidados das mães trabalhadoras, como viu na 

experiência dos países europeus, argumentando que:

[...] esses estabelecimentos [europeus] são destinados a conservar durante o dia
os filhos dos operários que as fabricas, officinas ou qualquer occupação os
impede de vellar para elles. Nesses estabelecimentos recolhem-se as creanças,
somente da idade de 6 a 10 annos, pela manhã e retirão-se a tarde. Em nossa
província em que a mãe de família não sae do lar domestico, não vejo
necessidade de asylos (O LIBERAL DO PARÁ. Belém, 12 de março de 1874,
p.2).
.
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Notou-se, nessa fala que, estando o trabalho fora do lar desvinculado do

trabalho feminino59, não haveria razão para a criação de escola que reúna filhos e filhas de

mães trabalhadoras; o asilo, com vistas à proteção infantil, seria a única forma justificável

para a junção de meninos e meninas no mesmo espaço escolar. A escola primária de ambos 

os sexos, como é sugerida pelo seu opositor, não está presente na perspectiva do autor do

texto.

Continuando sua fala, argumenta que:

[...] Nas simples escolas não se poderia reunir somente alumnos de pouca idade
[...] Desde que o menino chega a certa idade precisa inconstestavelmente da
direcção de um homem para não abusar bondade natural da mulher. E se ainda
fosse possível contar com a educação domestica dos filhos da classe que mais
freqüenta as escolas publicas, concordaria em que se fizesse o ensino, uma vez
determinado o máximo da idade; infelizmente, porém, a realidade é que não
estamos no caso de confiar n’ella. Seria pois preciso abrir escolas especiais [...]
(O LIBERAL DO PARÁ. Belém, 12 de março de 1874, p.2).

A contrariedade em relação ao funcionamento da escola mista é justificada em

virtude de uma pretensa natureza feminina; o impedimento do bom funcionamento da

escola estaria na bondade natural da mulher, o que lhe dificultaria manter a regência ou a

autoridade em relação aos meninos. Desta feita, encontra-se uma razão apresentada para o

limite de idade dos meninos ter sido sempre inferior a das meninas, nas classes regidas por

professoras. Para além da questão moral, as representações de feminino remetem a

características de ordem natural: a autoridade está associada à figura masculina, e a

bondade, ou a ausência de autoridade, à figura feminina.

Parece que o Sr. Joaquim Freitas, em artigo posterior, continuou a fomentar o

debate e, desta vez, defendendo a conveniência de criarem-se escolas mistas, ou mesmo

exclusivamente do sexo masculino, regidas por professoras, pois seu opositor investia no

debate refletindo novamente sobre a idéia da qual discorda: [...] que seria conveniente que

o governo da província, ao menos na capital, e como ensaio, creasse escolas mixtas, ou

mesmo só de meninos, regidas por mulheres, marcando para ambos os sexos a idade de 10 

annos (O Liberal do Pará. Belém, 20 de março de 1874, p.2). 

59 As políticas de formação profissional são incentivadas para formar privilegiadamente os homens para o
chamado trabalho produtivo, já que a idéia da mulher moldada para o casamento era uma idéia
preponderante. Isto é perceptível tanto nas ações do poder público – já que a escola noturna, para meninos e
adultos, da Câmara Municipal forma carpinas e carpinteiros, sapateiros, alfaiates, marceneiros, empregados
públicos – quanto nas ações de particulares (O LIBERAL DO PARÁ. Belém, 04 de outubro de 1871, p.1).
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Mais uma vez observou-se em seus argumentos, já tomando outra direção,

desta feita, de ordem prática, deixando um pouco de lado a polêmica sobre a pertinência da 

docência feminina em escolas mistas e tratando dos investimentos financeiros para manter

essas escolas: 

Já hontem declarei não ser opposto a essa idéia, mas também não encontrar
vantagem na creação de semelhantes escolas, no estado actual de nossas
províncias. Vejamos para a capital, e a titulo de ensaio como quer o honrado sr.
Dr. Freitas. Em cada um dos districtos temos quatro escolas publicas, duas para
cada sexo. Seria preciso transformar uma de cada sexo em escola especial para
creanças, regidas por professoras, as outras continuarião destinadas a alumnos e
alumnas de idade superior ao maximo estabelecido, devendo todas ficar
colocadas em distancias convenientes. Resultará desta medida que os meninos ou 
meninas de idade adiantada serão forçados a freqüentar uma única escola á elles
destinada, mesmo que o professor não merecesse a confiança de seus pais; ou
então precisarão ir a outros districtos mais distantes de suas habitações, creando-
se assim dificuldades [...] Sob este ponto de vista todas as vantagens ficarão do
lado dos alumnos menores, sem que houvesse compensação para os outros. Além 
disso, não sendo igual o numero de alumnos de uma e outra idade [ocorreria?]
que em uma escola haveria grande freqüência, enquanto que em outras seria ella
diminuta. Ainda há uma outra questão, e é a de saber se encontraríamos as
necessárias professoras habilitadas e capazes, para regerem essas escolas. Resta-
me considerar neta questão o seguinte: ¬ Seria conveniente abrir em cada
districto uma escola especial para creanças? Me parece que não; porque com
quatro escolas por districto tem a província sufficientemente proporcionado os
meios para que a capital possa instruir seus filhos; e se os cofres públicos podem
ainda contribuir com uma parte de seus reditos para a instrucção publica, creio
de mais proveito empregal-a na disseminação de escolas pelo interior [...]
Discuto simplesmente sob o ponto de vista da despeza a fazer-se com a creação
de escolas que, relativamente não darão vantagem correspondente ao sacrifício
necessário para sustental-as. Vê o illustre sr. Dr. Freitas que trato a questão mais
como meio realisavel ou não em nossa província, do que como idéias, que
admitto e considero capaz de dar bom resultado, como dá nos paízes onde não se
luta com as dificuldades que temos (O LIBERAL DO PARÁ. Belém, 20 de
março de 1874, p.2).

Às 08 horas da manhã do dia 21 de abril de 1876, no salão de honra do Liceu

Paraense, durante a segunda sessão das Conferências Pedagógicas, o tema também foi

apresentado. Com a presença do Presidente da Província, do Diretor Geral da Instrução

Pública, de delegados literários, de professores e de estudantes do Lyceu Paraense e da

Escola Normal, foi escolhido como tema da terceira Conferência, a co-educação dos sexos

ou o sistema de escolas mistas. 

Nomeado relator para a próxima conferencia o sr. Professor Raymundo Nonato
Ledo, um dos mais hábeis preceptores da mocidade. O ponto que deve ser
objecto da conferencia é – podemos admitir entre nós a co-educação dos sexos
ou o systema das escolas mixtas, regidas por senhoras? – O senhor director
nomeou uma comissão composta dos professores Pinheiro, Benicio Rocha e
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Avelino Rocha para organizarem (?) pelo qual se deverão reger as conferencias
(A. CONSTITUIÇÃO. Belém, 21 de abril de 1876, p.2).

Mantida a programação da 3ª Sessão da Conferência Pedagógica, realizada no

dia 02 de maio desse ano, ocorreu uma alteração na temática proposta, que indica uma

alteração também na problematização levantada. Foi adotado como ponto de discussão:

[...] Vantagens das escolas mixtas ou co-educação dos sexos (A CONSTITUIÇÃO.

Belém, 03 de maio de 1876, p. 1). Parece que, ao abordar o tema a partir das vantagens,

excluindo as desvantagens, o relatou com uma visão favorável ao tema.

Outra forma do debate está posta no discurso pronunciado na escola de S.

Domingos, interior do Pará, pelo professor Raymundo Joaquim Ramos Espindola. Nele, o

professor teceu críticas ao governo imperial, pelo que considerou um descaso com a

educação daquele lugar, e fez uma reivindicação, dirigida ao delegado literário e aos

presentes. Em seu texto, diz que:

[...] Relativamente ás [escolas] do sexo feminino, com pezar senhores, não
existe, foi extinta a que havia; entretanto vedes por aquelle calculo e sabeis por
experiencia propria, que há meninas senão para duas, ao menos para uma
numerosa escola. É pois, constritador o quadro que vemos senhores, e a vós
compete, quer como interessados pelo logar, quer como a elle ligados pelos laços 
de família, que mettais hombro a tão brioso comettimento, para o qual só falta a
iniciativa, pedindo ao governo a creação aqui de uma escola mixta ou um
pequeno internato (O LIBERAL DO PARÁ. Belém, 30 de novembro de 1876, p.
2).

A solicitação de criação de escola mista, como solução à carência de escola

para meninas, é uma fala que reforça a argumentação de que a demanda feminina por

escolas é um fator importante na institucionalização da escola mista.

De discussão em discussão, o tema escola mista foi se espraiando, ao longo da

década, por toda a província. As discussões iniciadas em pequenos círculos, de um a um,

tomaram tal dimensão, que ao final da década ela alcançou extensão à rede escolar do

interior da província. Em agosto de 1879, o Diretor Geral da Instrução Pública, [...] no

intuito de melhorar o ensino publico na província, dirigiu aos delegados literários de cada

localidade, uma circular, o qual por certo, não deixará de produzir os mais benéficos

effeitos (O LIBERAL DO PARÁ. Belém, 14 de agosto de 1879, p.1). Na circular de 05 de

agosto de 1879, pediu aos professores efetivos do interior que fizessem redações para

serem analisadas e premiadas, sobre vários temas; o 12º tema das questões a serem
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discutidas teve como pauta: Em que consiste o modo mixto e quais as suas vantagens? (O

LIBERAL DO PARÁ. Belém, 14 de agosto de 1879, p.1). 

No campo das discussões, e a possibilidade da existência de turmas mistas se

fez central e, paulatinamente, foi se naturalizando entre intelectuais, no meio educacional e

na sociedade paraense. Mesmo não havendo consenso em relação à docência feminina para 

meninas e meninos em uma mesma escola, e em relação aos gastos públicos com a escola

mista, as práticas de professoras foram se avolumando e consolidando essa idéia. Nesse

embate a escola mista foi institucionalizada no início da década de 1880, com formato

específico, compondo a estrutura organizacional da escola pública e particular, na

Província do Grão-Pará.
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3. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA ESCOLA MISTA (1880-1889)
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A promiscuidade dos sexos nos
estabelecimentos de ensino, necessaria aos
povos germanicos, onde ella minora e
aplaca a rudeza imnata que lhes herdaram
os asperos conquistadores do imperio
romano, é perniciosa ao Brasil, onde uma
raça enervarda e lasciva precisa de
retemperar-se no ambiente austero d’um
longo apprendizado moral e physico
(Ferreira dos Santos, 1911).



104

Na seção anterior, foram situadas as bases filosóficas e os princípios da

educação na Província do Grão-Pará, das décadas de setenta e oitenta do século XIX, e

tratadas as prescrições e as práticas da escola de ambos os sexos, como um preâmbulo da

escola mista.

Nesta seção, será discutida a inserção formal da escola mista na organização do

ensino provincial, como uma alteração no ensino primário, secundário e na formação de

professores, isto tudo circundado pela ampliação da educação feminina, pela inserção das

mulheres no magistério primário, e pela sua participação nos lugares de poder

privilegiadamente masculinos.

3.1.1. Educação de mulheres: ampliando o acesso

Em um tempo em que as escolas femininas se alastraram pela região

amazônica, a presença de meninas na escola foi deixando de ser algo diferente, mesmo às

vistas do poder público que, costumeiramente, se comportava de modo conservador em

suas orientações. Essa característica, acredita-se, imprimiu uma contradição entre os sinais

de suas prescrições e a sua prática em relação à educação mista.

Do ponto de vista do discurso legal, no início da década de oitenta na Província 

do Grão-Pará, o tempo de permanência de meninas na escola foi explicitamente equiparado 

ao dos meninos, em relação à obrigatoriedade do ensino primário, como se lê: A instrucção 

primaria é obrigatória nas matérias que constituem o curso elementar, para as creanças

de ambos os sexos de 6 a 12 annos [...] (PARÁ. Lei n. 1.030, 1880, art. 19). Esse fato

parece significativo, considerando-se que na década anterior não estava prescrito, de modo

contundente, que as meninas teriam o mesmo tempo escolar dos meninos60. Associa-se

essa fala governamental à significante demanda numérica das meninas, que o conduz a

60 Como foi mencionado no item 2.2, da seção 2, a Portaria de 29 de abril de 1871 diz, em seu artigo 34, que
a obrigatoriedade escolar para meninos, será considerada entre 7 e 15 anos de idade, não tendo sido
mencionada a idade das meninas. 

3.1. Educação de mulheres: escolarização, profissionalização e participação
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legislar dando visibilidade à sua presença. Contrário a isso, as suas práticas não

estabelecem conexão com a demanda feminina, pois o investimento em escolas para

meninas, em toda a província, não se configurou no caminho da eqüidade; relatórios de

governo revelam um investimento maior do governo provincial na abertura de escolas

primárias para o sexo masculino, no início da década, como está posto no quadro 07:

QUADRO 7
ESCOLAS PÚBLICAS PRIMÁRIAS

ANO MASCULINAS FEMININAS MISTAS TOTAL

1880 149 71 - 220

1881 174 71 5 250

Fonte: PARÁ. Relatório apresentado pelo Exmo Sr. Dr. José Coelho da Gama e Abreu [...] 1ª sessão da 22ª
legislatura, 1880; PARÁ. Relatório apresentado á Assembléia Legislativa Provincial da 2ª sessão da 22ª
Legislatura [...] Exmo. Sr. Dr. José Coelho da Gama Abreu, 1881 (Elaborado pela autora).

Esse dado se inverte no tocante à capital paraense. O expressivo aumento da

presença das mulheres nas escolas belenenses foi apresentado pela imprensa local, ao

noticiar um recenseamento feito nas escolas públicas de Belém, pelo Diretor Geral da

Instrucção Pública, Sr. Dr. Freitas, no dia 23 de março de 1883. Do que foi publicado, o

número de escolas femininas superou as masculinas, pois das 27 escolas públicas, 11 eram

do sexo masculino, com matrícula de 819 alunos, e 16 eram do sexo feminino, com 1.320

alunas matriculadas (O LIBERAL DO PARÁ. Belém, 25 de março de 1882). Desses

números apreendeu-se que, como ocorreu em outras províncias brasileiras, o acesso das

meninas à escolarização concentrou-se nos centros urbanos em desenvolvimento

econômico e populacional, como ação do poder público. O que pode ser explicado pelo

cenário nacional e local favorável à saída das mulheres ao espaço público, pelas suas ações 

como produtoras de conhecimento, como leitoras ou escritoras, e pelas idéias favoráveis à

educação feminina, amplamente divulgadas na imprensa61, assim como pela concentração

de renda, poder e influência política nos centros economicamente produtivos, como

ocorreu na província paraense.

61 Esse movimento, que resulta na luta pela educação feminina, é mencionada por Maciel e Peres (2007)
quando tratam do ensino feminino privado de Pelotas, Rio Grande do Sul.
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No debate político, as críticas às ações do governo provincial em relação à

educação acenaram nessa direção. Ao criticar a reforma do ensino, constante na Lei n.

1.295, de 20 de dezembro de 1886, com base na defesa da reforma do ensino presente na

Lei n. 1.030, de 1880, o articulista do jornal O Liberal do Pará, ressentiu-se de que a

primeira lei prejudicou a instrução pública [...] quer diminuindo as escólas e as matérias e

baralhando a ordem natural gradativa do ensino, quer prejudicando a instrucção

principalmente do sexo feminino[...] (O LIBERAL DO PARÁ. Belém, 09 de fevereiro de

1887).

Caracterizando a reforma do ano de 1880 como liberal, e a reforma de 1886

como conservadora, o autor da matéria queria fazer parecer que o Estado representava

valores retrógrados e, por isso, destratava da qualidade da educação do sexo feminino.

Entende-se que havia uma intenção de associar o seu reclame a um conceito bem aceito na

sociedade paraense, relativo à escolarização de meninas. 

Considera-se, a partir daí, que – ao menos na capital paraense – a escola, na

última década do período imperial, era lugar de mulher; um lugar marcado pelos sinais do

seu tempo, onde o apreço que lhe era dado estava em correlação a um papel que se queria

formar e fazer agir na sociedade. Em um clima de liberdade, de término das relações

escravistas, a defesa da educação feminina ganhava espaço avultado nos debates locais;

por meio deles observa-se a escolarização feminina associada a uma imagem que

configurava uma forma de participação de mulher na composição do campo escolar.

Escolarizar meninas nesse tempo, não significava, na fala corrente, primar pelo

desenvolvimento intelectual das mulheres com vistas à sua autonomia ou à sua

profissionalização, já que esta era restrita a profissão docente; ela estava associada à

contribuição que poderia dar nas relações domésticas. 

O texto a seguir é exemplar nesse conceito:

A influencia da mulher cresce de dia a dia, á proporção que vão sendo melhor
estudadas as suas constantes relações com o homem. Na meninice, sem que disso 
tenha a mínima consciencia, começa desde logo a moderar a índole dos irmãos
na família, e dos condiscipulos na escóla. Na adolescência, chega até a suavisar
os caracteres dos próprios paes, e a da juventude a quem imprime a honestidade
e o respeito pela brandura natural e pelo exemplo. Companheira do homem,
quanto melhor instruída e educada tanto mais benéfica a sua presença em todas
as horas do dia e da noite. Mãe de família, della depende o futuro da pátria, [...]
pela educação e instrucção cada vez mais apuradas (O LIBERAL DO PARÁ.
Belém, 02 de março de 1889).
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Subsumida à figura masculina e ao espaço doméstico, as meninas, as jovens e

as senhoras escolarizadas possuíam, nesse discurso, a função social de moderar a índole

dos irmãos e dos condiscípulos na escola, por sua natureza branda eram capazes de

suavizar os caracteres dos próprios paes e, como instruídas esposas e mães de família,

dariam a sua contribuição para o futuro da Pátria. Assim como a sociedade exercia um

controle sobre as práticas de leituras de mulheres, recomendando a elas leituras amenas e

delicadas (MORAIS, 1998, p.74), também lhe dirigia uma forma de educação e instrução

que lhe servisse em seu lugar social. Os espaços na educação estavam definidos pelo

antagonismo entre a sua vontade e o receio ao [...] acesso incontrolável das mulheres –

cabeças loucas, nervos frágeis – ao escrito, como marca do século XIX (FRAISSE;

PERROT, 1994b, p.142).

A expansão da escola feminina da Província do Grão-Pará, nos anos finais

dessa década deveria se constituir, por essa lógica, em um lugar contraditório da

constituição do moderno com a presença e emancipação das mulheres, ao mesmo tempo

em que definia e limitava seus lugares sociais.

3.1.2. Mulheres em profissão feminina

A saída da mulher para o trabalho também esteve vinculada ao significado

social do feminino, construído àquela época. De vários modos, na sociedade imperial

foram disseminados os pressupostos de que a mulher era um agente moralizador e que,

portanto, educá-la para exercer esse papel seria um feito relevante para a construção de

uma sociedade desenvolvida e ordeira. Esse mesmo vínculo apresentou-se quando da sua

procura por profissionalização, o que impôs uma contradição a ser resolvida: incorporar as

mulheres no mundo do trabalho capitalista em ascensão, sem dispensá-las do que seria o

seu verdadeiro papel, de esposa e mãe. A solução veio com a construção do ideário da

existência de profissões [...] compatíveis com o casamento e com a maternidade

(MENDEZ, 2005, p.60). 

Perrot (2005) explica que, no século XIX, a docência, assim como outras

profissões, se tornou profissão pertinente à mulher, a qual, no discurso corrente, remete-o à
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extensão das funções pretensamente naturais, à maternidade e ao espaço familiar. A

professora primária, assim como a enfermeira e a assistente social, aditou o arquétipo de

mulher que cuida e conforta. Esse processo se construiu concomitante à divisão sexual do

trabalho praticada a partir da Revolução Industrial, quando vários segmentos sociais

fabricaram discursos que, arraigados nas diferenças biológicas, criaram uma [...] oposição

entre atividades doméstica e assalariada, entre função reprodutora e trabalho produtivo,

entre o lar e a fábrica (CHARTIER, 1995, p.43). Além disso, esteve aliado ao processo de

ressignificação da sobrevivência, da permanência e da circulação de professoras na escola

e na rua, que produziu [...] representações de professoras, profissão docente, escola,

cidade [...] (VIDAL; CARVALHO, Op.cit., p.220), naturalizando a relação entre o

feminino e a docência, criando com isso a possibilidade maior das professoras ocuparem o

espaço urbano. 

Nesse panorama, o magistério primário, junto com outras profissões, ganhou

uma feição feminina. Inserida nessa problemática, e como movimento contínuo que se

estruturou na década de setenta, a inserção de mulheres na docência foi ganhando

expressão, seja com sua profissionalização, seja com sua inserção no magistério público.

Ambos eram espaços cabíveis para se perceber a presença feminina na educação, além de

dar noções para se refletir sobre sua relação com os rumos da escola mista. Portanto,

recorreu-se novamente à formação docente realizada pela Escola Normal paraense,

tratando do movimento ascendente na formação de professoras para, em seguida,

relacioná-lo ao ingresso das mesmas na profissão docente. 

Com a permanência da Escola Normal na formação de professoras e

professores paraense, as mulheres tiveram garantida a possibilidade de formação

profissional, continuando a obter espaço em relação à masculina, pois a feminização da

formação docente permaneceu ascendente em todo o período. Estatísticas do governo

apontaram, no início da década, para a inserção na Escola Normal de 34 alunos e 86 alunas 

(PARÁ. Relatório apresentado à Assembléia Legislativa Provincial do Pará [...] 2ª sessão

da 22ª legislatura, 1881), ampliado os números com o movimento posterior em meados da

década, com 16 alunos e 109 alunas (A CONSTITUIÇÃO. Belém, 07 de abril de 1886). A

feminização do magistério se presume efetiva com a demanda feminina pela

profissionalização e pelo abandono da profissão pelos homens. 
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Em 1885, a incorporação da Escola Normal feminina, estabelecida no Collégio

Nossa Senhora do Amparo, à Escola Normal do Lyceu Paraense (COELHO, Op.cit.)

mostrou certa instabilidade à formação docente feminina, contudo não alterou o cenário, já

que a expansão das matrículas femininas e a diminuição das masculinas permaneceram ao

longo da década. Esse quadro singularizou a experiência paraense em relação a da outras

províncias brasileiras. Em São Paulo, o processo foi adverso; a matrícula na Escola Normal 

paulista perdurou oscilante durante toda a década mas, na média, permaneceu masculina.

Somente no primeiro e nos dois últimos anos se tornou privilegiadamente feminina

(CAMPOS, 2002.), assinalando o comedimento da presença de mulheres nessa escola. Em

Minas Gerais, por sua vez, desde os primeiros anos da implantação da Escola Normal, a

freqüência feminina já era superior; até meados da década o sexo feminino obteve maior

número de diplomas, que o masculino (CHAMON, Op.cit.). 

A despeito do expressivo número de matrículas femininas na Escola Normal

paraense, esse movimento não foi seguido, concomitante, à inserção das professoras nas

escolas públicas da província. Os relatórios de governo do início da década assinalam a

permanência da docência privilegiadamente masculina nessas escolas, como é aparente no

provimento do cargo de professores, uma vez que, das 250 escolas públicas da província,

153 eram regidas por professores e 75 por professoras, como se observa na discriminação

abaixo:

Por professores normalistas, 39. Por Professoras normalistas, 35. Por professores
antigos, 35. Por professoras antigas, 14. Por professores modernos, 7. Por
professoras modernas, 7. Por professores provisórios, 2. Por professores
elementares, 62. Por professoras elementares, 19. Por professores de escola
noturna, 8. Estão vagas, 22 (PARÁ. Anexo ao Relatório de 1881).

Ampliando o número de escolas no ano seguinte, manteve-se o diferencial; os

professores públicos somavam-se 172 e as professoras públicas 78, estando, as últimas,

excluídas dos cargos de professora provisória e de escolas noturnas. Desse total, o

movimento de professores com titulação de normalistas cresceu de 39 para 44, e de

professoras com a mesma titulação, de 35 para 39, como se segue:

As 267 escolas públicas da província estão providas: “Por professores
normalistas, 44. Por Professoras normalistas, 39. Por professores antigos, 33. Por
professoras antigas, 13. Por professores modernos, 8. Por professoras modernas,
5. Por professores provisórios, 2. Por professores elementares, 76. Por
professoras elementares, 21. Por professores de escola noturna, 9. Estão vagas,
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17 (PARÁ. Relatório com que o Exmo. Sr. Presidente [...] Dr. José da Gama
Malcher, 1882).

Esses números sugerem que, em virtude da profissionalização docente ser um

acontecimento recente na história da educação paraense, e pelo fato de o conhecimento

científico estar associado à figura masculina, a sociedade paraense oitocentista naturalizava

a docência masculina sem formação profissional, ao contrário da feminina, que era

requisitada.

Assim, a ampliação da presença das professoras na educação pública foi um

movimento que se consolidou ao longo da década, não tendo um impacto imediato, nem no

que se refere à expansão da formação profissional, nem à criação de escolas mistas, já que

nesse intervalo de tempo essas escolas também tiveram um número pouco expressivo

(conforme quadro 08). A sua absorção na educação pública só ganhou expressão

quantitativa nos anos posteriores, em concomitância à ampliação das escolas mistas.

3.1.3. Participação em locais de decisão

Não apenas nas aulas regulares as professoras e as alunas fizeram a educação.

Como uma singularidade deste período, ocorreu uma amplitude na participação de

mulheres em locais de discussão e decisão no campo educativo, sinalizados em notícias de

jornais; nelas encontramos, além da sua visibilidade como personagem da história,

representações do feminino que indicam os limites e as possibilidades de sua presença na

educação.

A professora de Macapá, Iduina Ignez Ferreira Celso obteve êxito no concurso

que participou, mas seu prêmio foi reduzido ao segundo lugar, por ser mulher. No dia 6 de

fevereiro de 1880, na primeira sessão do Conselho Diretor da Instrucção Publica foram

distribuídos prêmios aos professores que dissertaram sobre vários temas. Para dar o parecer 

sobre o mérito dos trabalhos foram nomeados o Sr. Dr. Américo e o professor Salgado.

Nesse dia o Conselho resolveu conceder um prêmio de 1ª ordem e um de 2ª ordem aos dois 

professores que mais se distinguissem na dissertação. Para as professoras não haveria

prêmio de 1ª ordem; apenas o de 2ª ordem, oferecido [...] á professora que apresentasse
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melhor trabalho entre suas collegas [...]. E, seria concedida [...] menção honrosa aos

demais professores que o merecessem (PARÁ. Anexo ao Relatório de 1881). O primeiro

prêmio foi concedido ao professor de Cametá, Raymundo Joaquim Martins e os dois

segundos prêmios foram concedidos ao professor de Muaná Raymundo Joaquim Ramos e

à professora de Macapá, Iduina Ignez Ferreira Celso. 

Do mesmo modo, as alunas da Escola Normal do Collégio do Amparo tiveram

seu lugar garantido na Conferência realizada pela Sociedade Promotora de Instrucção, no

salão do Grêmio Literário Português que, por [...] recomendação do honrado Sr. Visconde

de Maracajari, convencido das vantagens que advem as conferencias publicas,

principalmente das que tem por objetivo a instrucção da infância [...], julgou ser seu

dever, proporcionar às futuras professoras ocasião de ouvirem lições de que muito poderão

aproveitar (O LIBERAL DO PARÁ. Belém, 06 de junho de 1883). Estes acontecimentos

indicam os jogos de poder que imprimem a tentativa de definição do prestígio das

mulheres e os modos de sua ação pelo discurso masculino, a partir das representações do

feminino neles circunscritos. O limite da visibilidade das professoras na produção do

conhecimento, no primeiro caso, e a inserção em lugar de conhecimento, como aprendiz,

no segundo caso, situam as negociações entre o interdito e as possibilidades de sua

participação nos domínios masculinos.

Atravessando esses limites, e como resistências, as mulheres continuavam a

agir no campo educativo. Professoras se manifestaram durante a Terceira Conferência

Pedagógica do Jornal do Comércio, realizada no edifício da Typographia Nacional,

contando com a presença do Imperador. Nessa Conferência o melindroso tema da co-

educação dos sexos foi alvo de debate. Participaram das discussões as professoras Rozalina 

Frazão e Thomazia de Vasconcellos, junto com outros professores. (O LIBERAL DO

PARÁ. Belém, 10 de fevereiro de 1884). Não sendo possível trazer a contribuição dessas

professoras à questão, pôde-se, com suas presenças, remetê-las como sujeitos atuantes na

efetivação da escola mista paraense.

Marcando um lugar de saída das mulheres para as questões sociais da época,

encontraram-se muitas aliadas ao movimento social, vinculado ao campo educativo. No

salão da Sociedade Auxiliadora da Instrução Firmeza e Humanidade, cerca de 600

senhoras e 1.400 senhores, se reuniram para seus trabalhos de doação de cartas de

liberdade; as senhoras Clara França Dias, Augusta de Assis, Emilia da Costa La-Rocque de 
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Assis, Francisca Augusta Pinto Ramos, Carlota de Almeida La-Rocque, Anna Malcher

Cunha e Angelina Barradas Silva Aguiar, que estiveram presentes, como protetoras da

Sociedade, são lembradas na história dos movimentos anti-escravistas. Em agradecimento

a elas, encontramos o significado do feminino nesse movimento:

O orador [...] não encontra, diz, termos que bem possam explicar a sua gratidão
para com todas as sociedades, grêmios e tantos e tão distinctos cavalheiros que
dão com sua presença prova d’adhesão em occasião tão solene. Sóbe de ponto o
seu reconhecimento vendo tão crescido numero de Exmas. Senhoras, que com
sua adorável presença sanctificam, por assim dizer, os trabalhos d’aquella
reunião transformando aquelle augusto recinto em ameno e recendente jardim (O
LIBERAL DO PARÁ. Belém, 04 de outubro de 1887).

O prestígio dado pelo orador, às senhoras, remetendo-as a figuras de

religiosidade e bucolismo, indicando que as senhoras santificam, com sua presença, os

trabalhos da Sociedade, transformando aquele augusto recinto em ameno e recendente

jardim. O trabalho feminino era aceito, dando a ele um abrandamento e uma singeleza que

o pactuasse às características consideradas femininas. 

Ainda nessa direção, Cândida Xavier, aluna do Colégio Atheneu de ensino

secundário, mostrou-se presente nas atividades lúdicas da escola, na festa de distribuição

de boletins mensais:

Assistimos, ante-hontem á noite, a festa da distribuição de boletins mensaes aos
alumnos do Atheneu.[...] O theatrinho inaugurou-se na noite aludida,
representando alguns meninos com muito enthusiasmo e correcção diversas
peças dramáticas. [...] A alumna d. Cândida Xavier e Sr. Pedro Moreira foram
applaudidos na recitação de suas escolhidas poesias (O LIBERAL DO PARÁ.
Belém, 10 de maio de 1887).

A notícia do partilhamento do espaço de convívio com outro aluno, nos oferece 

um vestígio da naturalização do convívio entre os sexos na escola, para além dos limites da 

sala de aula.

Na escola, sua participação na inspeção de alunas se fez necessária para fazer a

vigília e manter a moralidade, em função da junção dos sexos na formação de professores.

D. Adelina Gomes Rodrigues foi contratada para inspecionar as alunas da Escola Normal,

quando estas passaram a conviver com os alunos do Liceu Paraense, a partir do momento

em que a Escola passou a compartilhar o espaço físico do Liceu (O LIBERAL DO PARÁ.

Belém, 05 de julho de 1888).
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Reportando-se às dinâmicas que permeavam as relações de poder no espaço

escolar, destacam-se dois lugares que induziam a exclusão de mulheres. No primeiro caso,

na direção de colégios de instrução secundária, mesmo em se tratando de escolas femininas 

que recebiam meninos, como é possível ver no anúncio:

Colégio Americano, [cursos primários e secundários completos]. O curso
primário [...] é dirigido pela esposa do director, [José Veríssimo] sob a
immediata inspecção deste. [...] A direcção domestica do estabelecimento
incumbe à esposa do director, o que garante aos senhores paes um cuidadoso
tratamento de seus filhos (O LIBERAL DO PARÁ. Belém, 03 de janeiro de
1885).

A figura masculina parece ser importante para dar certa autoridade ao espaço

escolar, além de diferenciar poderes e saberes; a educação primária era espaço para

professoras e a secundária, para professores. Note-se que, mesmo a direção do curso

primário sendo feminina, não havia autonomia da diretora, já que o anúncio ressaltava que

essa direção deveria permanecer subordinada à sua. Em um tempo em que às mulheres era

resguardada a educação das crianças, a presença feminina era fundamental, contudo o

poder e a autoridade masculinos em escola que recebia adultos também se fizeram

importantes.

Outro espaço bastante delimitado de instância de poder dizia respeito às bancas

de exames do ensino primário. Nos exames das escolas regidas por professores não foi

encontrada a participação de professoras. Ao contrário, nos exames das escolas regidas por

professoras, a direção da banca pertencia sempre ao professorado masculino e as

professoras assumiam papéis subalternos:

Exames nas escholas publicas.
Terão lugar hoje:
Na eschola regida pelo professor Joaquim Antonio da Paixão:
Presidente: - o professor Alexandre José Pinheiro.
Examinadores: - os professores Felippe Benicio Rocha e Pedro José Gonçalves
Peleja [...]
Na eschola regida pela professora d. Antonia Emilia da Conceição e Silva.
Presidente: - o professor Manuel Vasques C. Couto.
Examinadoras: - as professoras dd. Bárbara Martins Leal e Emilia Augusta de
Belém (A PROVÍNCIA DO PARÁ. Belém, 07 de setembro de 1889).

A análise dos modos de inserção das mulheres na educação, na década de

1880, pode indicar os limites, as rupturas, as mudanças e as continuidades, que

configuraram ações, em tempos e lugares, de mulheres na educação. As políticas, os
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discursos e as práticas se moveram em direção à expansão da docência feminina, tomando

a forma daquilo que se convencionou chamar de feminização do magistério. Sendo esse

um processo que ocorreu em todo o território nacional, não ocorreu de modo progressivo,

tendo se realizado na Província do Grão-Pará de diferentes formas.

Se for tomada como referência a formação de professoras, percebe-se que,

nesse momento, o processo de feminização do magistério primário estava em ascensão. É

possível pensar também na feminização, pois era permitido às professoras lecionar para

meninos, ampliando sua atuação na escola. Professoras, como Arcelina Borges, divulgaram 

em jornais as escolas que abriram para atender apenas a meninos; professoras que tinham

como alunas um público exclusivamente feminino ampliaram seu campo de ação (O

LIBERAL DO PARÁ. Belém, 06 de janeiro de 1885).

Mas a incongruência se apresenta quando se examina a inserção do trabalho

docente feminino nas escolas públicas. O número de professores normalistas nessas escolas 

é superior ao número de professoras, já que das 190 escolas públicas, 12 são regidas por

professores normalistas e 07 por professoras normalistas. (A CONSTITUIÇÃO. Belém, 05

de março de 1887). De onde se conclui que a década de 1880 foi marcada pela presença

ascendente de mulheres na formação profissional docente, mas não se agregou à prática do

magistério público em mesmo número que os profissionais masculinos. Em consonância

com o significado da formação docente feminina para a sociedade paraense, essa formação

não valia para a tomada do espaço de trabalho, e sim para a formação doméstica de mães

de família.

Isso expressa o que Fraisse e Perrot (1994a, p.9) situam como a dicotomia

sublinhada no [...] convite e rejeição, exclusão e participação das mulheres nos assuntos

que dizem respeito ao Estado e à nação, que se consolida entre o discurso favorável à

inclusão das mulheres ao mundo letrado e à formação profissional e, ao contrário, no

discurso que as cercavam do ambiente doméstico e, conseqüentemente, distanciavam-nas

dos meandros da dominação, territorializada como masculina. 
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3.2. Institucionalização da escola mista

Entremeada no discurso de uma elite intelectual que pretendia dar um novo

sentido à educação e às práticas tradicionais, a escola mista foi adentrando o espaço escolar 

paraense, desta feita com vestes oficiais. Sua institucionalização foi realizada entremeada

às escolas femininas e às masculinas, e se assentou em um conjunto de alterações e

permanências no desenho proposto para a educação imperial. 

Sua inserção nas práticas escolares foi lenta e gradual. Mesmo na Europa, de

onde vieram os ventos modernos, o ensino misto ganhou adeptos paulatinamente. Em

Portugal, como se viu, foi posto na ordem do dia o ensino em escolas mistas, tendo-se

expandido por todo o país, desde a década de setenta, com o processo de laicização do

ensino. Na França, comentam Fraisse e Perrot (1994b), o impacto da ascensão da

educação, compondo o projeto de sociedade letrada, instruída e civilizada, impulsionou a

criação de escolas, internatos e cursos, mas a vontade de marcar as diferenças entre

homens e mulheres criou a radicalidade de que todos fossem resolutamente não mistos.

Como ação de mulheres em meio ao movimento feminista da Belle Époque, foram feitas

mudanças estruturais no trabalho, no direito à instrução, e essa radicalidade foi

questionada. Isto porque receavam a desvalorização do ensino que lhes era oferecido; a co-

educação dos sexos, com programas e espaços iguais para homens e mulheres, seria uma

maneira de garantir certa igualdade. A reivindicação por escola mista significou, na

experiência francesa, um passo nessa direção (PERROT, 2007).

O Brasil, que também vivia essa discussão e já experimentava em várias

províncias o ensino reunido de meninas e meninos, sedimentou o ensino misto com os

fundamentos teóricos expressos na Reforma de Leôncio de Carvalho, de 1879, e reforçados

pelos Pareceres de Rui Barbosa, de 1882, ambos defensores, de maneira limitada, da co-

educação dos sexos. A década de oitenta do século XIX se constituiu, assim, em um marco

na centralização da escola mista na organização escolar pública e particular.

A Província do Grão-Pará, concatenada com as discussões pedagógicas

nacionais, fez das escolas mistas uma das respostas encontradas para a tentativa de

introduzir no ensino a co-educação dos sexos, um dos elementos referentes da educação

moderna Tendo já se consolidado oficialmente a inserção de meninas em escolas de
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meninos, e de meninos em escolas de meninas nos setecentos, o berço institucional da

escola mista ocorreu na Província do Grão-Pará no princípio da década de oitenta, pela Lei

n. 1.030, de 07 de maio de 1880, durante a administração do Presidente da Província José

Coelho da Gama e Abreu.

Os discursos oficiais e as práticas de professoras e professores, publicadas em

jornais locais foram examinados para indicar os sinais de sua configuração. Uma

cartografia da escola mista, na forma de questões pontuais ajudam a compreender o seu

significado na organização do ensino e na sociedade paraense, além de explicitar, ora a sua

pertinência, ora a sua negação, em um movimento descontínuo, que expressam, nas

sublinhas, os interesses oscilantes dos sujeitos que a vivenciaram, e dimensionam a

presença de mulheres na educação.

3.2.1. Configurações da escola mista.

O formato que singularizou a escola mista mostra o significado que possuiu

para a sociedade século XIX. A escola mista não foi projetada ou vivida aos moldes das

escolas femininas e masculinas; para elas foram especificadas qualidades e características

próprias, que vão desde a marcação de um lugar apropriado, à reserva nos tempos de

estudos, que definiram modos praticá-las e modos de ocultá-las. Por meio dessas

configurações vemos o estabelecimento de lugares de poder (político, religioso ou sexual)

e representações de mulher, os quais definem também os significados da educação e do

trabalho femininos.

Fixada formalmente nos limites da instrução primária, a escola mista ganhou

um espaço na organização do ensino como alternativa viável, do mesmo modo que as

tradicionais escolas unissexuais, previstas para toda a província. 

Doravante, as escolas paraenses deveriam funcionar:

[...] Nas escolas de primeira, segunda e terceira entrância de um e de outro sexo
ou mixtas, nas elementares e nos cursos nocturnos para adultos (PARÁ. Lei n.
1.030, 1880. art. 1º).
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O critério de criação dessas escolas se encontrava na demanda efetiva por

escolarização:

As escolas mixtas e elementares de que trata o art. antecedente, só poderão ser
creadas se durante um semestre a freqüência diária das respectivas escolas for de
80 alumnos para cada uma.
Se essa freqüência fôr nas escolas de ambos os sexos, crear-se-ha uma mixta; se
nas de um ou outro sexo, será ella elementar de adultos (PARÁ. Lei n. 1.030,
1880. art. 1º).

Note-se que, imediatamente, elas foram planejadas dando nominação

específica às já existentes “escolas de ambos os sexos”, o que remete à problematização do

sentido de sua institucionalização: ela foi feita não apenas para conter despesas com

escolas femininas e masculinas, mas principalmente para regulamentar e regular uma

prática em voga. Essa vontade de controle educacional e social está explícita na

centralização do poder público como espaço de criação, do mesmo modo que o expressa

nas escolas unissexuais.

Os domínios desse poder foram assentados, em princípio, na idealização e no

pertencimento de sua origem:

Taes escolas [mistas e elementares] só poderão ser creadas em virtude de
resolução da assembléia provincial e sob proposta do director da instrucção
publica, acompanhada de demonstração da frequencia diária das escolas
existentes, durante um semestre [...] (PARÁ. Lei n. 1.030, de 07 de maio de
1880. art. 2º).

O documento condensava no poder público também os sentidos da proposição

de sua criação: Ao director geral compete: propor a creação das escolas mixtas ou elementares

(PARÁ. Lei n. 1.030, 1880, art. 7º).

Uma leitura focada na lei permitirá observar que a marca do poder estatal

deixou de fora ações de populares que demandaram e realizaram a educação mista. Esse

veio popular pode ser percebido no anúncio de Julia Serafina Cordeiro da Cunha, que

justifica a abertura de sua escola para meninos e meninas, pondo-se a favor daquilo que ela 

considera uma necessidade e um desejo da população do Marco da Légua, em se tratando

de uma escola primária (A CONSTITUIÇÃO. Belém, 16 de maio de 1883). 

Os debates travados e as ações dos sujeitos ficaram escondidos nas fímbrias do

documento que reconhecia o Estado como único ator no processo. Em contrapartida, a
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efetivação dessa escola foi justificada a partir da necessidade desse tipo de escola para a

expansão do ensino pela Província, pois como indica o documento: [...] nas cidades e

villas do interior [serão criadas] uma ou duas para cada sexo e tantas mixtas ou

elementares quantas foram necessárias para a propagação do ensino (PARÁ. Lei n.

1.030, 1880, art. 2º).

Criada formalmente pelo governo, a escola mista não contou, de pronto, com

ações que a dinamizassem. Nessa década, a criação de escolas mistas ocorreu com maior

expressão por meio de escolas de professoras particulares do que de escolas públicas,

conforme os quadros 08 e 09. Presume-se, comparativamente, que 06 podem ter sido as

escolas mistas criadas pelo governo, e 10 as escolas criadas por particulares em Belém.

Mesmo não havendo precisão nos dados, os números apontam para um investimento

superior por parte de particulares que do Estado, no funcionamento de escolas mistas, o

que fornece mais um sinal de que as retrações do poder público, no que se refere a essa

alteração no campo educativo, não correspondiam aos interesses da sociedade, a qual, tanto 

ampliava as ofertas, no caso das professoras em suas escolas para meninas e meninos,

quanto às demandas, que se efetivavam a partir da matrícula de meninos e de meninas

nessas escolas.

QUADRO 8
CRIAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS MISTAS

ANO DOCUMENTO LOCAL

1885 Lei n. 1.235, de 07.12 3º Districto da capital

1886 Portaria de 20.03 Marco da Légoa/ capital

Portaria de 23.03 2º Districto da capital

4º Districto da capital

Quadro de escolas elementares Santarém

Fonte: Colleção de Leis do Pará (Elaborado pela autora).

Mesmo acanhada nas ações do governo, a escola mista paraense deu seus

primeiros passos nessa década, em sua maioria, localizadas na capital da província. Esse
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caminho na educação pública convergiu com o que ocorria no cenário nacional. A década

de oitenta do século XIX foi marcada pela aparição de escolas mistas em várias províncias

brasileiras. Sabe-se da criação de 04 cadeiras mistas na Província do Rio Grande do Norte

no ano de 1884, através da Lei n. 920, de 14 de março desse ano. Contudo não se pode

afirmar que essa lei instituiu esse tipo de escola, por não se tratar de um documento de

regulamentação do ensino primário, o que deve ter ocorrido em anos anteriores e, a partir

dessa, outras cadeiras tenham sido criadas pelo governo. Nota-se, contudo, que a retração

em relação à criação desse tipo de escola também foi uma característica dessa província, a

qual está refletida no número reduzido de escolas existentes até o final do período imperial:

em 1889 havia 88 escolas masculinas, 60 femininas e apenas 04 mistas (STAMATTO,

1996).

No caso do Paraná, as escolas unissexuais permaneceram privilegiadas por

bem mais tempo. Em 1883, a experiência mais próxima da escola mista estava na

edificação de duas escolas com [...] um teto com entradas em frentes diversas e

incomunicáveis [...] (MIGUEL, Op.cit., p.273), o que poderia ser feito caso não fosse

possível construir duas casas escolares para cada sexo. Em 1887, a criação de cadeiras e

escolas para meninos e meninas foi prevista.

Essa disparidade na história da escola mista no Brasil auxilia na compreensão

da sua instabilidade, mesmo quando instalada formalmente. O significado da escola mista

na perspectiva do poder público paraense apresentava-se refletido no baixo status que

possuía na organização do ensino. Mesmo tratando-se de escolas situadas na capital, não

foram classificadas como de 3ª entrância e, sim, de primeira entrância, equiparadas às das

vilas e freguesias. Entende-se que isso insinua a recusa, por parte do governo, a esse tipo

de escola; apesar de institucionalizada, não foi posta, na organização do ensino, no mesmo

patamar que as escolas femininas e masculinas da capital, como se encontra descrito na lei:

São da primeira entrância as escolas das villas, as das freguezias e localidades
designadas na tabella n. 1, as mixtas creadas pela presente lei, as duas primeiras
do colégio N. S. do Amparo, a do instituto dos educandos artífices paraenses. De
segunda, as das cidades do interior da província e a terceira do collegio de N. s.
do Amparo que, reorganisada de harmonia com as duas outras, servirá de curso
prático ás alunas mestras da Escola Normal. De terceira, as dos quatro districtos
da capital e a Escola Pratica, annexa ao curso normal [...] São elementares as
constantes da tabela n. 2 ( PARÁ. Lei n. 1.030, 1880, art. 1º).
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Essa classificação das escolas mistas como de 1ª entrância, gerou duas questões

de ordem prática. A primeira relacionava-se à remuneração das professoras dessas escolas.

Considerando que os salários dos professores de escola de 1ª entrância eram inferiores aos

dos professores de 3ª entrância, consequentemente, as professoras de escolas mistas da

capital teriam seus salários reduzidos, percebendo remuneração inferior aos outros. Na

mesma lei de criação das escolas mistas essa contradição foi sanada, a favor da

manutenção dos vencimentos eqüitativos às escolas de 3ª entrância, para evitar conflitos e

penalidades.

O presidente da província fará installar as escolas mixtas [na capital] logo que
julgar conveniente, aproveitando para uma d’ellas aquella das professoras da
capital, cuja escola for menos freqüentada, sem prejuízo de seus vencimentos
(PARÁ.Lei n. 1.030, 1880, art. 48).

A segunda se apresentou no limite financeiro imposto aos gastos com aluguel

das casas de escolas mistas, como está no relatório:

Crearam-se escolas mixtas nos arrabaldes da capital, considerando-as de 1ª
entrância, entretanto não ocorreu nem a vós, nem a mim que, devendo as casas
escolares serem commodas, espaçosas e com as devidas condições hygienicas,
não era possível encontrar n’estas condições pelo aluguel mensal de 12$500.
Casas por esse preço hoje no Pará, não passam de casebres ou telheiros, e mesmo 
as de 20$ a 25$ não têm acommodações para as escolas. As professoras das
escolas mixtas do 1º e 2º districto pagam 50$ mensais, e ainda assim a casa no 1º
districto nem é espaçosa, nem é confortável. A quantia votada para alugueis das
escolas mixtas, devia ser pelo menos 400$000 annuaes (PARÁ. Anexo ao
relatório de 1881).

Segundo o previsto em lei, as professoras de escolas de 1ª entrância da capital

deveriam gastar com aluguel uma quantia bem menor que o suficiente para a sua

instalação. Ao equipará-las às escolas do interior da província, com os menores recursos

financeiros, comprometeu, segundo o relator, a instalação física das escolas.

Os exemplos citados apontam para uma disparidade entre o lugar da escola

mista na lei e sua realização nas práticas diárias. Observa-se que, com o intuito de

diferenciar as escolas mistas das escolas divididas por sexo e situá-las em um patamar

inferior, a lei contrariava as condições necessárias à sua sobrevivência. A negação da

escola mista como um espaço educativo necessário possibilitava essas contradições, que

sugerem a indução da remontagem de seu lugar, em meados da década. Em novembro de

1884, o governo alterou a regulamentação do ensino e as reclassificou como de 2ª
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entrância, equiparando-as às escolas das cidades e localidades importantes (O LIBERAL

DO PARÁ. Belém, 09 de junho de 1886).

Igualmente, na Lei n. 1.295 de 1887, e na Portaria de 12 de maio de 1887, que

dividia o ensino primário em 1º e 2º graus, não havendo menção à categoria das escolas

mistas (O LIBERAL DO PARÁ. Belém, 12 de maio de 1887), tendo sido o problema

revisado pelo Conselheiro Cardoso Junior, no oficio que dirigiu ao Tesouro, publicado em

jornal.

Apresenta o documento:

[...] Que, não dispondo a referida nº 1.295 sobre a extincção das escolas mixtas e
mandando as intrucções provisórias subsistir nas partes não revogadas a lei nº
1.030 de 7 de maio de 1880, devem ellas ser consideradas como não extinctas e
de 1º grao (O LIBERAL DO PARÁ. Belém, 03 de julho de 1887).

Como se percebe no documento, a partir de um ofício, as escolas mistas

voltaram a permanecer no teor da lei, e com classificação explícita e contida em uma

parcela do ensino primário.

O certo é que o nascimento institucional da escola mista e as práticas que o

sucederam não apaziguaram as diferenças de idéias que circulavam sobre esse tema que,

tanto no discurso legal, quanto nos debates sobre a educação, encontrou adeptos e

refratários. Como uma característica do final do século XIX, não houve consenso sobre a

pertinência ou a eficácia de uma pedagogia que juntasse meninos e meninas na mesma sala

de aula, com um mesmo corpo curricular. Em Portugal, por exemplo, a escola mista sofreu

oposição principalmente pela Igreja católica, que acirrou os debates sobre o tema da co-

educação dos sexos; conservadores também se manifestaram contrários a sua

implementação (ALMEIDA, 1998b).

No Brasil o tema também ganhou opositores e adeptos. Oliveira (2003) foi um

representante do segundo caso. Entre outras questões consideradas relevantes para o ensino 

público, apresentou argumentos favoráveis à incorporação da co-educação nas escolas

brasileiras, entre eles, apontou razões de economia, de ordem moral e política. Também

considerou que, ao contrário de prejudicar a formação dos indivíduos em geral, a co-

educação dos sexos serviria como estímulo à sua sociabilidade. O autor considerava
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necessário que as mulheres obtivessem a mesma educação escolar que os homens.

Contudo, não escapou da lógica vigente pautada na formação feminina direcionada ao

cumprimento do que era considerado o seu papel na família e na sociedade.

Em fevereiro de 1884, no edifício da Typographia Nacional, e contando com a

presença do Imperador, a Terceira Conferência Pedagógica teve por tema a melindrosa

questão da coeducação dos sexos nas escolas. Sobre ela opinaram professores e

professoras, entre eles: [...] por escrito os Srs. Lisboa, Castoriano de Faria e Castilho e as

professoras dd. Rosalina Frazão e Thomazia de Vasconcellos, e oralmente o Sr. Cyridião

Buarque (O LIBERAL DO PARÁ. Belém, 10 de fevereiro de 1884).

No Pará, o debate se apresentou em diversos lugares e argumentações. Na

imprensa diária, a polêmica se revestiu dos embates mantidos entre representantes do

partido liberal e do partido conservador, e por esse motivo, foi um dos elementos

marcantes na disputa política local.

O articulista do jornal O Liberal do Pará, divergindo do modo como governo

tratava a escola mista, ignorando-a nas prescrições, defendeu a conservação dessa escola,

em virtude dos bons resultados que acreditava estarem dando para o ensino. Destacou

ainda, em sua defesa, a desconexão entre a manutenção do ensino primário dividido por

sexos e o movimento contrário feito na formação de professores, com a junção de homens

e mulheres na escola do Lyceu Paraense (O LIBERAL DO PARÁ. Belém, 12 de maio de

1887). O autor da matéria sugeriu que a reunião das escolas normais em uma só abalizava

a escola para ambos os sexos na província.

Apanhou-se outra crítica ao governo em um discurso que, ao mesmo tempo em

que apresenta uma fala favorável, se mostra reticente à idéia da escola mista. Isto está

subentendido na alegação que de que essas eram significativas para o ensino, mas apenas

como suplementação, onde não houvesse escolas de meninas e de meninos. Soma-se a isso

a contrariedade do autor no tocante à criação daquele tipo de escola na capital da

província:

Quem desorganisou o ensino? - A situação governativa actual, infringindo e
ephismando a cada passo a lei estabelecida; patrocinando os abusos incutindo no
animo dos professores que o partidarismo e não o mérito póde só adiantal-os na
carreira. Provas: - A lei 1235 de dezembro de 1885 autorisou a creação de
escolas elementares e de mixtas nas localidades em que houvesse alumnos para
frequencia superior a 20. Seo fim visível, e bom, era estabelecer escolas mixtas



123

nas localidades em que não houvesse ainda escolas publicas, para evitar a
creação de duas, uma para cada sexo. O Sr. conselheiro Araripe creou de
pancada quatro nesta capital, onde as escolas publicas eram em numero
sufficiente, negligenciando o interior da província. Dessas escolas, uma única
estava nas condições da lei: a do Marco da Légua. A inffração foi patente, mas
não se limitou a isso. 
Essas escolas mixtas, consideradas de 2ª entrância, pela lei 1182 de 1884, foram
providas sem concurso, contra expressa disposição da lei 1030 de 1880, art. 4º
(O LIBERAL DO PARÁ. Belém, 01 de junho de 1887).

A criação de escolas mistas na capital, providas sem concurso público, e fora

dos lugares por ele considerados necessários, estava associada à desorganização do ensino,

segundo o autor.

3.2.2. Um lugar reservado às professoras 

A mesma lei que institucionalizou a escola mista, ampliou a participação

feminina na educação primária. Incorporando o discurso de pertencimento das mulheres no

magistério primário, prescreveu que as escolas mistas serão regidas por professoras

normalistas, dispensando a participação masculina nesse lugar educativo (PARÁ. Lei n.

1.030, 1880, art.4) e fixou a formação profissional como condição para essa prática. Por

esse motivo, Veríssimo (1891, p.68) argumentou que a justificativa para a regência

exclusiva de professoras, seria intenção do governo em [...] aproveitar a quantidade de

senhoras tituladas pela Escola Normal e sem emprego. Logo, a procura das paraenses por

formação docente foi um dos impulsos à feminização do ensino misto. Com esse critério o

magistério feminino tendeu a ampliar-se, não só pelo fato de as professoras permanecerem

com regência para meninas e meninos em escolas unissexuais, como também por poderem

agregar nas escolas femininas, também os meninos. Como é visível no quadro abaixo, o

estabelecimento de escolas particulares e as nomeações de professoras públicas foram

majoritariamente femininos.
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QUADRO 9
PROFESSORAS (ES) DE ESCOLAS MISTAS

ANO ESCOLA PROFESSOR (A)

1880 Escola mixta (Particular) Ignez de Vasconcellos Borralho

1881 Escola mixta (Particular)

Escola mixta (Particular)

Eulália Ribeiro

Maria Luzia da Silva e Cunha

1883 Escola mixta (Particular)

Escola mixta (Particular)

Escola mixta [São Vicente de Paula]

(Particular)

Julia Serafina Cordeiro da Cunha.

Rosa de Viterbo Rodrigues

Maria Bárbara de Moura Magalhães e

Raymunda Theodora de Brito Magalhães

1884 Escola mixta (Particular)

Escola mixta N. S. da Conceição

(Particular)

Thereza de Jesus Cavalléro,

Maria Cavalléro e

Caetana Rodrigues Cavalléro

Laurentina Lavareda de Faria.

1885 4º Districto da capital 

3º Districto da capital 

4º Districto da Capital (Particular)

D. Eugenia Santos

D. Catharina Maria de Macedo.

Luiz Carlos Gonçalves

1886 Marco da Légoa 

2º Districto da capital 

4º Districto da capital 

Escola mixta do SS. Coração de Jesus

(Particular)

d. Catharina Eulália Gurjão

dd. Cora Julieta da Serra Aranha

Maria Corrêa Ribas

Anna R. R. das Neves

1887 2º Disctricto d. Anna Augusta Vieira Espindola

1889 Escola mixta de Sant’Anna d. Anna Tavares Cardoso

Fonte: Colleção de Leis do Pará; Jornal O Liberal do Pará (Elaborado pela autora).
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A incorporação quase que exclusiva das professoras no ensino misto pode ser

compreendida de duas maneiras. Primeiro, a partir da associação das imagens de mulher à

docência, e nesse momento não só de meninas, mas também de meninos. O universo

infantil, indiscriminadamente, passou a ser identificado ao trabalho feminino socialmente

relevante, o que possibilitou a correspondência mais direta entre o feminino e a docência

mista. Segundo, para as mulheres a escola mista equivalia ao alargamento de sua

emancipação econômica. Circundadas na profissão docente, explana Almeida (1998b,

p.116), pleiteavam a co-educação por virem nela mais a perspectiva de expandir o seu

espaço profissional, garantindo um trabalho remunerado [...] do que somente desenvolver

um ideal ou uma vocação, como o discurso ideológico do patriarcado queria fazer

acreditar. Do que se apreende que o ingresso das professoras nas escolas mistas ocorreu

concomitante à mudança na própria acepção do trabalho docente; entre o juízo corrente no

Brasil de que o magistério correspondia ao sacerdócio para os que tivessem vocação, e os

valores econômicos do capital (CAMPOS, 2002), as professoras foram chamadas para

exercer a escola mista, em correspondência tanto com as representações de professora-

esposa-mãe, construídas socialmente, quanto com as demandas econômicas e sociais da

sociedade capitalista. 

A prerrogativa dada às professoras em lecionar nas escolas mistas pode ser

apreendida como um movimento mais intenso das mulheres em direção ao mundo

escolarizado. Se as décadas antecedentes foram palcos da ascensão paulatina das meninas à 

instrução e das professoras à profissionalização, a década de 1880 na província do Grão-

Pará presenciou, com esse fato, a incorporação definitiva da docência primária

representada como domínio feminino, apesar de que, como já foi mencionada, a

incorporação das mulheres no trabalho docente só se consolidaria, numericamente, no setor 

público em anos posteriores.

Essa incorporação pode ser pensada como um ajustamento nas relações de

domínio e subordinação experienciadas no século XIX, a partir do conceito de violência

simbólica, do modo como o define Chartier (1995), como uma prática que oscila entre a

dominação masculina e as formas de re-apropriação pelas mulheres dos instrumentos

simbólicos que as instituem, subvertendo a submissão e imprimindo um poder específico

usado contra o seu próprio dominador. Assim, o domínio masculino, construído cultural e

historicamente, fundamentado em uma ordem natural, universal e, portanto, irredutível,
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excluía as mulheres do mundo do saber. A escola mista regida por mulheres se apresentou,

na direção inversa, como um domínio feminino em um lugar pretensamente masculino. O

discurso construído para cingir as mulheres em um lugar de trabalho foi utilizado por elas

para um deslocamento de poder e domínio: nesse caso específico os professores foram

excluídos de um lugar de trabalho. 

Como são próprias às relações de poder, as tensões entre os sujeitos revelaram-

se na prática. A vantagem dada às professoras no ensino primário foi posta em questão por

professores que se mantiveram (ou se iniciaram) na regência de escolas mistas. A despeito

da formalidade da lei, a presença de professores na escola mista se prestou como um

equilíbrio de tensões (ELIAS, 2001), mediador do domínio feminino.

Em um caso singular, Luiz Carlos Gonçalves promoveu uma exceção à regra e

rompeu com o estabelecido na orientação legal quando se apresentou como professor da

escola mista fundada por Pedro Chermont. Este último anunciou, em jornal local, que

criou, na Travessa 03 de Maio, no 4º distrito de Belém, uma escola mista gratuita, de

primeiras letras para atender a 90 famílias pobres de cearenses que residiam em barracas,

nesse endereço.  Fez isso para [...] beneficiar a pobreza e para dar instrucção aos meninos 

e meninas que por lá vivem sem occupações. Para lecionar aos 27 alunos e alunas

matriculados, ocupou o professor Luiz Gonçalves (O LIBERAL DO PARÁ. Belém, 20 de

janeiro de 1885).

O caso acima citado não se conforma como uma experiência destoante,

considerando-se que essa foi uma prática corrente, e mesmo normatizada legalmente na

década anterior no Pará. Em outras províncias, há sinais dessa prática datada de,

aproximadamente, quarenta anos antes da escola mista paraense ter sido criada

oficialmente. Consta na história do município de Itajaí, em São Paulo, ter havido como

primeira escola pública, uma escola mista criada em 1835, que iniciou seu funcionamento

somente em 1837 com o professor Francisco José das Neves, o qual foi substituído pelo

professor Antônio Joaquim Ferreira. Essa escola [...] somente no final do século passado

[dezenove] 62 foi desdobrada em classes feminina e masculina e que funcionavam em

locais distintos (HANSEN, Op.cit.).

62 Apesar de o site informar que a última atualização foi feita em março de 2003, presume-se que o texto foi
elaborado no século XX , e não neste, já que essas mudanças ocorreram no Brasil ao longo do século XIX. 
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Como apresentado anteriormente, a despeito de sua institucionalização, a

escola mista não se revestiu do mesmo status que tiveram as escolas que separam homens

e mulheres; as escolas eticamente aceitáveis seriam aquelas regidas pelo profissional de

sexo correspondente ao do alunado: professores em regência de escolas masculinas e (com

o ingresso de mulheres à profissão) professoras em regência de escolas femininas. As

escolas mistas regidas por mulheres significaram uma transgressão a esse princípio. Mais

repelida ainda, foi a docência masculina para meninas. No entanto, as práticas subverteram 

a ordem e também criaram formas singulares de naturalizar o ajuntamento de homens e

mulheres na escola. Ora com aceites, ora com críticas, essa prática revela um lugar do

passado no formato da escola pública provincial.

Em relatório, o Presidente da Província tornou público que na vila de

Monsarás, no interior, funcionava uma escola efetiva do sexo feminino regida por um

professor normalista. Segundo ele, essa escola não foi mencionada nas estatísticas

escolares anteriormente apresentadas (PARÁ. Relatório apresentado á Assembléia

Legislativa Provincial [...] Exmo. Sr. Dr. José Coelho da Gama Abreu, de 1881). Nesse

sentido, vemos que os discursos partidários da docência feminina em classes de meninas e

de meninos, não vetaram práticas tradicionais, o que era destoante do desejável para a

educação paraense.

Um sinal de que essa não era uma prática consensual enuncia-se na denúncia

tornada pública em 1881, a respeito da regência de um professor em escola feminina, em

Ourém, no interior da Província. No texto, o denunciante se mostra contrariado com o fato

da escola pública feminina dessa localidade ter sido entregue à Sra. Rozal que, segundo diz 

o autor, não sabia ler nem escrever, e a mesma havia transferido a regência da escola ao

seu marido, o Sr. Fernando Motta. Com isso, os paes de família que não concordaram com 

a substituição de mestra por mestre, retiraram suas meninas, à espera que viesse

professora effectiva (A CONSTITUIÇÃO. Belém, 13 de junho de 1881). 

Porém, como afirma o autor, com a promessa feita pela autoridade local de

fazer cumprir o que manda a lei, substituindo o professor por uma professora, para a

escola [...] voltaram algumas alumnas, entre as quais existem mocinhas (A

CONSTITUIÇÃO. Belém, 13 de junho de 1881), dando sinais de que, por um lado, a

demanda feminina por educação permitiu a prática da docência masculina para meninas e,

por outro lado, que ela não era completamente recusável. Considerou-se singular, nesse
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caso, que o questionamento feito não destacava a irregularidade de o professor lecionar

sem autorização legal, nem o fato da professora não possuir habilidade para o cargo, e sim, 

dava destaque ao fato de que o professor promovia a miscelânea dos sexos, além da

pretensa rejeição da sociedade em relação a isso.

Nessa notícia percebem-se referenciais importantes para a argumentação de

que as experiências culturais da sociedade paraense imprimiram uma dinâmica específica

ao campo educativo, no qual as estruturas são conservadas e, ao mesmo tempo abaladas,

em um ritmo imposto pelos sujeitos, em seus locais de poder. O consentimento dado pela

comunidade de Ourém ao Sr. Fernando Motta, para lecionar na escola de meninas, em

substituição à sua esposa, indica que existiam mobilidades nos padrões morais em relação

à promiscuidade dos sexos na escola. Essa é uma ação que pode ser compreendida na

lógica daquela cultura (LARAIA, 1989), em que os discursos remetem a docência à figura

feminina, mas a escolarização e, principalmente, a profissionalização das mulheres não

alcança toda a extensão da província, gerando, com isso, contradições entre o dito e o

vivido.

Por outro lado, pode-se inferir que esse modo particular de misturar meninos e

meninas, exercitado por D. Rozal e o Sr. Fernando Motta, expressa um entrelaçamento das

relações sociais e, mais especificamente, do cotidiano familiar, com as relações criadas na

escola. Em um tempo em que a idéia da obrigatoriedade da escolarização estava sendo

construída, as relações domésticas se juntaram ao estabelecimento da educação.

Seria, então, desse imbricamento, que partiria a lógica social para essa prática.

Por um lado, não era possível a divisão radical entre homens e mulheres no âmbito

familiar, por outro, o significado social da família dava a respeitabilidade necessária para a

subversão da ordem preconizada pelo governo. A escola representada como uma extensão

da família, em uma lógica da cultura, permitiu que o Sr. Fernando Motta assumisse, com

seu pretenso conhecimento e autoridade, a regência de meninas.

É possível que outros professores tivessem assumido o magistério para

meninas, assim como nesses dois casos, mas pelo seu volume numérico pode-se afirmar

que nas escolas mistas a docência foi se naturalizando, sobretudo, com a participação de

mulheres. Esse é um sintoma de que a Província do Grão-Pará incorreu em um feito que

vinha se processando na década de 1880 no Brasil, um marco na adoção do sistema misto

nas escolas públicas e particulares, sob a direção de mulheres. Dois exemplos de
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precursoras nesse empreendimento ocorreram em São Luís, no Maranhão e em Porto

Alegre, no Rio Grande do Sul. Maria Firmina dos Reis, no início da década de 1880

fundou a primeira escola mista e gratuita da província do Maranhão pois naquela época

havia separação por gênero e sua criação foi um escândalo (ALENCAR, 2006). Em Porto

Alegre, Maria Josefa Barreto Pereira Pinto, também inserida no mundo das letras, foi

poeta, fazia saraus literários e reunia em sua casa a sociedade mais culta da época, criou a

primeira escola mista de Porto Alegre e foi colaboradora do jornal Idade de Ouro, sendo a 

única mulher em um ambiente exclusivamente masculino (RECHE; SCHENKEL, 2004).

3.2.3. Tempos, espaços e saberes de meninas e meninos

Contemplada no interior das escolas públicas da Província do Grão-Pará, as

escolas mistas tiveram a mesma rotina das escolas unissexuais, no que se refere ao tempo

empregado para os estudos. Para ambas o ensino continuava a ser dado em duas aulas

diárias, das 08 ás 11 horas da manhã e das 03 ás 05 da tarde (PARÁ. Lei n. 1.030, 1880,

art. 3º). Sem especificar as atividades realizadas nesses dois turnos, o documento deixou

para o exercício diário o modo de empregá-lo. Compatibilizando a normatização e as

práticas, essa divisão poderia ser usada para separar os meninos das meninas em tempos

diferenciados para cada um deles nas escolas mistas. Esse foi o caso ocorrido na escola de

Maria Luzia da Silva e Cunha, a qual divulgou que sua escola mista [...] funcionará das 7

e ½  da manhã às 11 e ½  para todas as matérias, menos para prendas domesticas que terá 

uma aula especial das 3 às 5 da tarde (A CONSTITUIÇÃO. Belém, 16 de maio de 1881).

Nessa escola, apenas as meninas deveriam retornar à aula, ficando com um tempo superior

de estudos em relação aos meninos. Presume-se que a educação de ambos os sexos, no

mesmo tempo e espaço deve ter sido praticada nas horas da manhã, quando alunos e alunas 

participavam do ensino de disciplinas gerais; as específicas para cada um dos sexos, seriam

ministradas em horário oposto, como é o caso mencionado referente ao ensino de prendas

domésticas para as meninas.

Os exames da escola mista da professora Ignez de Vasconcellos Borralho

foram anunciados por ela para o dia 15 de dezembro às 08 horas da manhã, do que se
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presume que meninas e meninos vivenciaram as atividades da escola, no mesmo tempo e

espaço. Na mesma direção, a professora Eulália Ribeiro também anunciou os exames de

sua escola mista do 3º distrito da capital, convocando seus alunos e suas alunas para

participar da atividade avaliativa (O LIBERAL DO PARÁ. Belém, 18 de dezembro de

1880; O LIBERAL DO PARÁ, Belém, 23 de novembro de 1881).

Como uma constante no ensino do século XIX, o ingresso de meninos e

meninas no mesmo tempo e espaço escolar não significou a adoção da co-educação dos

sexos, pois legalmente, permanecia a diferença curricular por sexo. Araújo (2000, p. 182)

alerta para essa característica também nas escolas mistas portuguesas, onde [...] se assumia 

que as raparigas e os rapazes tinham identidades distintas, sendo-lhes distribuídas

disciplinas diferentes em áreas específicas do currículo.

Aliado às mudanças pedagógicas de sua época, o governo provincial paraense

dimensionou o currículo do ensino primário entre os rudimentos do saber ler, escrever e

contar, e as disciplinas de cunho científico, associando a educação escolar aos interesses da

indústria, da agricultura e do comércio, as quais eram consideradas atividades econômicas

básicas. As escolas elementares mantiveram no seu corpo curricular apenas as do primeiro

grupo:

[...] educação – princípios de moral e de religião; instrucção – leitura de letra
redonda e manuscripta; escripta; as quatro operações sobre os numeros inteiros
(PARÁ. Lei n. 1.030, 1880, art. 3º).

Nas escolas de 1ª entrância se ensinaria, além dessas disciplinas, gramática da

língua nacional, exercícios práticos de ortografia e análise etimológica, operações sobre

frações ordinárias e decimais e sistema métrico (PARÁ. Lei n. 1.030, 1880, art. 3º). Nas

escolas de 2ª e 3ª entrância, que ministravam o ensino primário completo, o conteúdo era

mais abrangente. Além do conteúdo das escolas elementares, estudava-se:

[...] Noções de geographia do Brasil e dos factos notáveis da historia pátria. O
ensino das matérias precedentes será mais desenvolvido, comprehendendo:
exercícios de analyse lógica, todas as operações de arithmetica até proporções
inclusive, princípios geraes de geographia e historia universal, estudo especial de
geographia e historia do Brazil e desenho linear com applicação ás artes (PARÁ.
Lei n. 1.030, 1880, art. 3º).

As escolas mistas, classificadas nesse ano como de 1ª entrância, deveriam

agregar em seu currículo tanto a disciplina noções elementares de agricultura, das escolas
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do sexo masculino, quanto os trabalhos de costura indicadas para as escolas do sexo

feminino. Essa foi uma tendência que permaneceu por toda a década, sendo referendada

pela Portaria de 12 de maio de 1887, que, apesar de não mencionar as escolas mistas, como 

será tratado adiante, manteve a divisão curricular, com as mesmas disciplinas do ensino

primário.

A educação doméstica para meninas, destoando das prescrições, não se

realizou obrigatoriamente em todas as escolas. Com certa autonomia em relação ao Estado, 

as professoras de escolas particulares puderam sutilmente desviar-se desses estudos. Rosa

de Viterbo Rodrigues deu a opção às suas alunas à aprendizagem, além do ensino regular,

o curso de: [...] costura e bordados de differentes espécies, como sejam a ouro, missanga, froco,

tapeçaria, alto relevo etc...etc... (A CONSTITUIÇÃO. Belém, 16 de maio de 1883).

Essa prática curricular insinua uma trajetória da co-educação dos sexos e um

dissenso em relação às práticas mais rotineiras que privilegiavam o ensino de trabalhos

domésticos. Práticas mais comuns, nesse tempo, foram as experenciadas por Maria Bárbara

Magalhães e Raymunda Theodora Magalhães, que lecionavam [...] os princípios

elementares da língua portugueza, [...] calygraphia, arithmetica, grammatica, geographia, 

historia do Brasil e religião christã, alem da aprendisagem de costura e prendas

domesticas (O LIBERAL DO PARÁ. Belém, 12 de junho de 1883). 

Outras variações na prática da escola mista ocorreram de acordo com o tipo de

escola. Em colégio masculino que abria algumas vagas para meninas, o estudo das prendas

domésticas não era central, portanto pôde ser oculto no ensino primário. No anúncio do

Colégio Americano para o sexo masculino, está descrito que nele seriam recebidas alunas

somente externas, podendo freqüentar vários cursos:

[...] Curso commercial. Curso completo de preparatorios para matricula nas
academias do Império. Pratica das línguas francezas e ingleza (O LIBERAL DO
PARÁ. Belém, 03 de julho de 1888). 

O ensino de línguas estrangeiras foi o único destaque feito em relação às

disciplinas específicas; as outras disciplinas para o sexo feminino, frequentemente

anunciadas, ficaram ausentes.

De modo inverso, na escola feminina regida pela professora Catharina Miranda

Perpetua Oliveira, que recebia meninos de 06 a 10 anos de idade, o estudo de prendas

domésticas permaneceu privilegiado. Em seu anúncio avisou que:
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[...] Começará a funccionar no 1 de fevereiro proximno vindouro, uma escola
para o sexo feminino [...]. O ensino comprehenderá: Leitura, calligraphia,
grammatica, arithmetica, geographia, historia do Brasil, geometria pratica,
doutrina christã, licções de cousas e prendas domesticas (A PROVINCIA DO
PARÁ. Belém, 13 de janeiro de 1889).

Não menos relevante é o fato de que as professoras eram regentes das escolas

mistas, e por isso suprimiam nos anúncios o ensino da disciplina específica ao sexo

masculino. Esse fato se apresentava como mais um diferencial, não previsto em lei, mas

praticado pelas professoras. Nos anúncios, ora de modo mais enfático, ora mais sub-

reptício, o ensino dos trabalhos domésticos se tornou corrente, não ocorrendo o mesmo

com o estudo das noções de agricultura, prescrito para os meninos.

Essas variações imprimiram certa indefinição, tanto no que confere ao discurso

legal, quanto aos modos de exercitar a escola mista, o que foi uma característica marcante

de seu tempo. Em Portugal, como exemplo, os diversos modos de apresentação da escola

mista nublavam o seu significado no século XIX. Araújo (Op.cit.) alega que, por conta

disso, não se pode saber se seriam as turmas mistas, ou se funcionavam com a separação

dos sexos em diferentes momentos do dia.

Disso apreende-se que as divergências que percorreram o seu lugar no ensino

público e particular resultaram no uso de várias terminologias. A mesma lei que a criou,

também tratou-a como uma metodologia de ensino para as escolas primárias públicas,

denominando-a de modo mixto (PARÁ. Lei n. 1.030, 1880, art. 3º).

Esse termo incidiu em dubiedade de sentido na divulgação de escolas. A

professora Maria Luzia da Silva e Cunha expôs sua pretensão em abrir um curso completo

de instrucção primaria, segundo ela, [...] adotando o systema mixto, observando todas as

regras prescriptas pela pedagogia. Em sua escola mista garante aos srs. educadores todo

o zelo, dedicação e boa vontade pelo aproveitamento das meninas e meninos que forem

confiados á seus cuidados (A CONSTITUIÇÃO, Belém, 16 de maio de 1881); o sistema

misto adotado pela professora parece descrever a aula para ambos os sexos com um caráter

pedagógico. Na mesma direção, Julia Serafina Cordeiro da Cunha, manifestou sua

aspiração em abrir [...] uma escola particular pelo systema mixto, [onde] admittirá

meninas de 6 annos de idade para cima e meninos até a de 9 annos (A CONSTITUIÇÃO.

Belém, 16 de maio de 1883 ). Ambas deixaram claro que em suas escolas ingressariam
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meninos e meninas, contudo, não apresentavam suas escolas utilizando-se da nomenclatura 

escolas mistas.

De modo inverso, a utilização do conceito escola mista em referência ao tipo

de estabelecimento de ensino poderia não estar relacionado à recepção de alunos de ambos

os sexos. As professoras Maria Bárbara de Moura Magalhães e Raymunda Theodora de

Brito Magalhães anunciaram que, no dia 15 de junho de 1883, instalariam no arraial de

Nazareth, n. 124, a escola primária particular mista S. Vicente de Paula. Avisaram que:

[...] A mensalidade é de 4$000 réis para cada alumna, podendo também aceitar-
se um numero limitado de alumnas internas, mediante convenção prévia, para o
que pódem os interessados dirigir-se, desde já, a casa em vae funccionar a
mesma escóla. Maria Bárbara de Moura Magalhães. Raymunda Theodora de
Brito Magalhães (O LIBERAL DO PARÁ. Belém, 12 de junho de 1883).

Nota-se que há referência apenas à aceitação de alunas, externas e internas, e

não a alunos; as professoras classificaram a sua escola como mista por outra razão que não

fosse o ingresso dos dois sexos. Assim, é possível afirmar que as professoras daquela

época usaram o conceito com vários significados e de várias formas. 

3.2.4. Preservando a moral na escola.

Presente em grande parte das prescrições do período, o aspecto moral

atravessou a educação escolar como princípio e como atos do poder público. Ora

sinalizado em diretrizes para o comportamento da comunidade escolar, ora presente de

forma explícita nos conhecimentos curriculares, este foi um traçado relevante no projeto

educacional que se queria civilizador. Isto porque, afirma Souza (2000), era oportuno, por

meio da escola, desenvolver na sociedade brasileira do século XIX sentimentos e valores

morais desejáveis. As mudanças pretendidas na educação se coadunaram com a

necessidade premente da sedimentação de uma moral laica, burguesa e moderna, em

substituição aos valores religiosos do antigo regime; era necessário substituir o poder da

Igreja pelo estatal, portanto, [...] o aspecto mais interessante é então a edificação de uma
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moral tanto mais exigente quanto encontra em si mesma o seu próprio referente. A virtude

substitui-se a Deus (FRAISSE; PERROT, 1994b, p.141).

A partir dessa lógica, o governo provincial paraense dirigiu a educação. Com

referência no documento precursor das orientações para a escola mista encontra-se esse

princípio de vários modos. A tentativa de controle do governo sobre o comportamento

moral dos sujeitos da escola incidia na própria existência da mesma. Por meio da lei, o

diretor da instrução pública poderia mandar fechar a casa de instrução, se nela, seja escola

pública ou colégio particular, ocorressem fatos considerados de imoralidade, incompatíveis 

com a função do magistério. O governo também poderia fiscalizar nas escolas particulares

o uso de livros tidos como contrários à moral. A promoção dos professores estava

condicionada, além de outros fatores, à sua capacidade intelectual e moral. Por fim, a

educação moral possuía status de disciplina no currículo (PARÁ. Lei n. 1.030, 1880). 

Nessas ordenações encerravam, como já foi mencionado, o caráter orientador

do comportamento social em todas as escolas. Porém, se para as escolas unissexuais o

aspecto moral ganhou dimensões importantes nas orientações, para a vida da escola mista

essa foi uma questão fundamental, que orientou, além da sua configuração, também sua

organização interna, estabelecendo limites na participação dos sujeitos envolvidos. 

Como a escola mista contrariava os padrões morais vigentes, alguns artifícios

foram criados com o intuito de minorar os impactos resultantes dessa experiência. O

governo agiu pelo menos de dois modos: tornando obrigatório o magistério feminino

nessas escolas e criando limites de idade para a permanência de meninos. 

O lugar reservado às professoras foi cercado, no discurso oficial, por cuidados

para que os princípios morais não fossem corrompidos, já que a mistura dos sexos na

escola, por si só desestruturava o padrão. O governo provincial se resguardou

estabelecendo limites possíveis de convívio entre meninas e meninos, do mesmo modo

como foi previsto para as escolas de ambos os sexos, com a diferença na ampliação do

tempo de permanência dos meninos. Para a matrícula nas escolas mistas só poderiam

concorrer alunas maiores de 06 anos de idade, sem limites de permanência; já os meninos

só poderiam permanecer nas escolas mistas de 06 até os 10 anos de idade (PARÁ. Lei

n.1.030, 1880, art. 4º).

Essa alteração mostrou, nas ações diárias, as ressalvas mantidas às junção de

sexos entre crianças de maior idade, já que algumas professoras não alcançaram o limite
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previsto e reservaram-se a receber meninos abaixo da idade dos 10 anos em suas escolas.

Este é o caso das professoras Rosa de Viterbo Rodrigues – que anunciou que recebia

meninos até 08 anos de idade – e Maria Luzia da Silva e Cunha – que também seguiu essa

direção e recebeu alunos até a idade de 09 anos (A CONSTITUIÇÃO. Belém, 16 de maio

de 1881). Pode-se refletir sobre essa atitude como um sinal de que havia uma moderação

na adoção do ensino misto, em resposta às discordâncias existentes em relação a ele; as

professoras preferiam ou se adequar, ou preservar as reservas morais sublinhadas nos

limites de idade.

O limite de idade previsto em lei só foi percebido nas práticas no final da

década. Anna Tavares Cardoso, Catharina Miranda e Perpétua Oliveira anunciaram que

admitiam meninos até 10 anos de idade (A PROVÍNCIA DO PARÁ. Belém, 13 de janeiro

de 1889).

Outro modo usado para purificar a junção dos sexos, está na inspiração

religiosa63 marcada nas figurações de cunho religioso, como fizeram as professoras Maria

Luzia da Silva e Cunha, Laurentina Lavareda de Faria e Anna Tavares Cardoso, ao adotar

nomes religiosos em suas escolas64.

Mais incisivamente, as professoras Catharina Miranda e Perpetua Oliveira

deram destaque à preservação dos preceitos morais, com o estudo da doutrina cristã (A

PROVÍNCIA DO PARÁ. Belém, 13 de janeiro de 1889). Na escola feminina, onde serão

admitidos meninos, ambos teriam a referência da religião como um contraponto à mistura

dos sexos.

63 Apesar da fragilidade institucional da Igreja Católica no Brasil imperial, ela se fez presente como poder
efetivo, principalmente nas últimas décadas do século XIX. Na Província do Grão-Pará, a ação do Bispo D.
Macedo Costa foi fundamental para a vinda de ordens religiosas e pelo fortalecimento dessa igreja na
Província. Essa renovação eclesiástica mostrou-se na educação pública em forma de ensino religioso como
disciplina, e na fundação de colégios confessionais (RIZZINI, s/d).
64 Escola Mixta sob a invocação de Santa Rita de Cássia, de Maria Luzia da Silva e Cunha (A
CONSTITUIÇÃO. Belém, 16 de maio de 1881); N. S. da Conceição, de Laurentina Lavareda de Faria (A
CONSTITUIÇÃO. Belém, 30 de Dezembro de 1884); Escola mixta do SS. Coração de Jesus, de Anna R. R.
das Neves (A CONSTITUIÇÃO. Belém, 17 de Setembro de 1886), e “Escola mixta da Sant’Anna, de Anna
Tavares Cardoso (A PROVÍNCIA DO PARÁ Belém, 17 de setembro de 1889).
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3.2.5. Resvalando na escola mista

A escola mista paraense percorreu um caminho sinuoso, com sujeitos

diferentes construindo-a de modos diversos. Interpretou-se que um desses modos se

encontra no uso corrente de praticar a escola de ambos os sexos em escolas formalmente

unissexuais.

Com essas práticas tidas por referência, considera-se que a mistura dos sexos

ocorreu para além da criação de escolas mistas pelo poder público ou por particulares e,

como ação específica de professoras, essas escolas também foram indutoras da

desestruturação das formas tradicionais de educação escolar. Neste texto, elas são práticas

que significam modos diferenciados em que as professoras se fizeram partícipes da história 

da escola mista na Província do Grão-Pará.

A denúncia dessa prática, divulgada em jornal local, apresentou-a como forma

desviante e, por isso, indesejável, no exercício docente. Em Salvaterra, interior da

província, comenta o denunciante, as escolas de ensino primário são freqüentadas por um

número pequeno de alunos: a do sexo masculino por 05 alunos e a do feminino por 03

alunas. A crítica do documento pautou-se no fato de que ambas funcionavam em uma

mesma casa, que não possuía condições de comportar duas escolas, promovendo a

indistinção das escolas por sexo; a ela foi atribuída a ocorrência moralmente ilícita.

Remete-se, ainda, o autor à informação de que [...] uma alumna foi deflorada, que houve

por isso muito barulho, mas afinal correu-se um véo sobre o facto para evitar escândalos

(A CONSTITUIÇÃO. Belém, 22 de julho de 1881). De acordo com esse discurso, a

mistura dos sexos seria imprópria à integridade física e moral das alunas.

A professora da paróquia de Inhangapy também teve seu trabalho denunciado

em notícia de jornal, por ter passado – como diz o denunciante – a receber somente

meninos em sua escola para o sexo feminino. O jornal publica que, por falta de desvelo

profissional, a professora [...] nunca conseguio ter em sua escola uma freqüência de mais

de 3 ou 4 meninas, numero que neste anno ficou reduzido a 1 e ultimamente são meninos

que freqüentam a escola (A CONSTITUIÇÃO. Belém, 24 de outubro de 1881).

Na escola do 3º distrito de Belém, dirigida pela professora Maria Ardasse

Coelho Motta, em visita do Presidente da Província, foi verificada a presença de 141
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alunas, (21 meninos), sendo 161 o número das matriculadas [...]. A escola funcciona em

duas salas, tendo cada uma 25 palmos em quadro; preparadas para conter folgadamente

100 alunas (O LIBERAL DO PARÁ. Belém, 22 de março de 1882). Compreende-se, pela

notícia sobre os dados desse estabelecimento de ensino, que se trata de uma escola

feminina, pois a referência recai sempre às alunas. A presença de alunos inserida entre os

parênteses indica que os meninos estavam nela presentes, apesar de não somarem as

estatísticas.

Essas práticas escolares são relevantes por indicar a maleabilidade existente

entre o prescrito e o vivido; a mistura dos sexos nas escolas passeou por entre a fixidez das

escolas unissexuais, o que remete à diluição de um tempo cronológico fixado para a

existência da escola de meninas e meninos no Pará, já que ela pode ter sido presente em

anos anteriores.

3.2.6. O alcance do ensino misto no nível secundário

A regulamentação restrita ao ensino primário permitiu que a escola mista no

nível secundário tomasse caminho oposto. No ensino secundário clássico a escola mista foi

ignorada e na formação de professores se mostrou vez por outra. Para ambos os casos a

demanda feminina pela formação em estudos mais avançados parece ter sido determinante.

No Brasil, esse foi um movimento ascendente no período. Em São Paulo,

encontrou-se no Colégio D. Pedro II uma experiência de pouca expressividade, mas que dá

um tom das alterações na participação feminina no ensino secundário. Isto foi feito em

1883 quando, por solicitação de seu pai, Dr. Cândido Barata Ribeiro, professor de

Medicina, ingressaram na escola Cândida e Leonor Borges Ribeiro. Na oportunidade,

mais três jovens adentraram: Maria Júlia Picanço da Costa, Maria Olympia e Zulmira de

Moraes Kohn. Dois anos após o Colégio foi caracterizado oficialmente masculino e as

alunas foram transferidas para a Escola Normal. Portanto, até o final do Segundo Reinado

o Colégio D. Pedro II foi escola mista apenas por dois anos (DORIA, 1935), o que anuncia

as tensões vividas em torno da co-educação dos sexos.
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No Pará, o acesso das mulheres ao ensino secundário também esteve na pauta

do período. Era problemático, sem dúvida, a redução do limite do ensino feminino ao nível

primário. Um redator da Revista Familiar apresentou essa questão, reivindicando o que

chamou de imprescindível e urgente, a criação de uma escola média do sexo feminino para

o ensino das noções gerais e das ciências naturais. Argumentava, nesse sentido, que a

maternidade não servia como justificativa para a desigualdade de direitos entre homens e

mulheres. Assim explica:

[A mulher] não tem o mesmo interesse que o homem? Não está intimamente
ligado o seu destino ao da sociedade? [...] A todas essas questões responderão
que sim; mas retorquirão talvez que a mulher nasceu para ser mãi. E não nasceu
o homem para ser pai? (REVISTA FAMILIAR. Belém, 13 de maio de 1883, p.
1-2).

Relacionado ao questionamento da propalada natureza feminina, usada como

justificativa para a diminuta presença de mulheres no ensino médio, o acesso das mesmas

se realizou formalmente em colégio público no ano de 1887, com a permissão de seu

ingresso nas aulas do Lyceu Paraense. Isso, contudo, não o transformou em colégio misto,

pois a separação foi estabelecida, e cercada por vigilância especial, a vida escolar das

alunas integrou-se ao ambiente do Lyceu Paraense:

As aulas do lycêo paraense serão freqüentadas por alumnos de ambos os sexos,
tendo as alumnas entrada independente dos alumnos, uma sala de estudo
inteiramente separada, logares especiais nas aulas, e estando sob a vigilância
immediata da inspectoria (PARÁ. Portaria de 12 de maio de 1887, art. 8º).

Presume-se que, embalados pela abertura à freqüência de alunos de ambos os

sexos, proporcionada pelo documento, os colégios particulares de instrução secundária,

abriram a matrícula para o ingresso de homens e mulheres, como foi o caso do Collegio

Americano, para o sexo masculino, que recebia alunas externas; e do Collegio Salles para o 

sexo feminino, que admitia meninos como externos e meio-pensionistas. Nos jornais locais 

foram ainda anunciadas as vagas abertas para ambos os sexos no Collegio Franco-

Brasileiro; no Ateneu Paraense, colégio de meninas e meninos; e no Collegio Salles, para o 

sexo feminino, que recebia meninos. Em todos os anúncios, em correspondência ao

documento prescritivo, os colégios não foram nominados como mistos (O LIBERAL DO
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PARÁ. Belém, 05 de julho de 1888; O LIBERAL DO PARÁ. Belém, 03 de julho de 1888; 

A PROVÍNCIA DO PARÁ. Belém, 16 de junho de 1889). 

Entre esses estabelecimentos de ensino, o Collégio Salles merece destaque por

realizar o processo inverso da maioria dos colégios: era feminino e matriculava alunos, o

que se torna um vestígio de que a admissão de ambos os sexos não significou apenas o

acesso das meninas ao ensino secundário, mas poderia ter se configurado o colégio na

forma mista.

Por sua vez, a Escola Normal, aos moldes do que foi experenciada em tempos

anteriores, iniciou a década com a separação dos sexos, em cursos separados; os

professores, compondo majoritariamente o corpo docente, lecionavam para homens e

mulheres em dias alternados, como se observa na prescrição:

Os seis professores da escola normal leccionarão em dias alternados os dois
cursos para os sexos masculino e feminino, devendo cada um dar diariamente
duas horas de aula [...] (PARÁ. Lei n. 1.017, 1880, art. 4º).

Note-se que esse é um movimento peculiar na formação docente no Pará, pois,

em outras províncias brasileiras a fundação de escolas normais mistas já se realizava nessa

década. No município da Corte, o processo de formação pública de professores, em um

ensaio desse processo, foi iniciado em 1880, quando da fundação de sua primeira Escola

Normal; desde aí, ela esteve envolta na discussão sobre a pertinência ou não da co-

educação dos sexos (VILLELA, Op.cit.). Em Mato Grosso, a educação mista foi projetada 

no Regulamento da Instrução Primária e Secundária da Província de Mato Grosso, de

1880, que organizou o Curso Normal para a preparação de professores e professoras para o

magistério primário (SÁ; SIQUEIRA, Op.cit.).

Em 1885, pela Lei n. 1.224, de 03 de dezembro desse mesmo ano, foi

realizada, enfrentando embates, a anexação da Escola Normal ao Lyceu Paraense. A

matrícula contabilizou: 16 alunos e 109 alunas (A CONSTITUIÇÃO. Belém, 07 de abril

de 1886). Ainda sob o regime imperial, a Escola Normal foi reaberta por meio da Lei n.

1.408, de 11 de outubro de 1889.

Do mesmo modo que no ensino primário, a reunião de meninas e meninos no

espaço escolar não foi construída sem contraditórios, a experiência da co-educação dos
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sexos na formação de professores e professoras permaneceu como palco de embates, em

um cenário de disputas políticas: 

O sr, dr. Miguel Pernambuco condena a obra de destruição do sr. cônego
Siqueira Mendes, como em 1871 o sr. conselheiro Machado Portella e em 1874 o 
sr. dr. Pedro Vicente de Azevedo condenaram os desatinos praticados na
instrucção publica pelo mesmíssimo sr. cônego. E mais. S exc. pronuncia-se hoje
como nos temos pronunciado nas duas vezes (1872 e 1886) que o sr. Siqueira
Mendes nulificou a escola normal. O inconveniente nós o formulamos em 2 de
fevereiro de 1887 pelo seguinte modo: - ‘O inicio da execução do programma
obscurantista da situação conservadora no Pará foi carcterisado no mesmo dia
por dois grandes golpes. [...]. ‘O 2º (lei nº. 1.224 de 3 de dezembro de 1885) foi
decretar a promiscuidade dos sexos na freqüência das aulas do Lycêu. ‘Foi a
morte do viveiro das professoras normalistas: por que pais nenhum lembrou-se
de iniciar um tal systema com adultos ou púberes, que são os únicos que podem
freqüentar as aulas do dito lycêu’ (O LIBERAL DO PARÁ. Belém, 26 de
fevereiro de 1889). 

O debate em torno da promiscuidade dos sexos no Liceu Paraense, com a

junção dos cursos masculino e feminino na formação de professores trouxe outra questão

para discussão: a permissão dada a professores para lecionarem para moças.

No campo religioso as oposições à co-educação dos sexos ocorreram com mais

severidade, pois não havia esse tipo de ensino em escolas religiosas. No anúncio do colégio 

de meninos Santa Helena Magno isso está posto: 

Sem admitir o systema americano da introdução de madamas e miss em collegio
de meninos; porque como pensa o eminente orador P. Manuel Bernades – que a
pólvora e o fogo nem diante de Deus hão de se unir – o collegio dispõe de uma
enfermeira, Sra. responsavel pela sua idade e posição para o tratamento dos
meninos, arrumação das camas e acceio do dormitório [...] (A CONSTITUIÇÃO. 
Belém, 12 de fevereiro de 1884).

Na percepção do autor do texto, que justificou a sua discordância em relação ao 

ensino misto, os gêneros feminino e masculino foram representados por ícones do pecado:

separar a pólvora do fogo na escola era imprescindível. Essa era uma fala possível em ma

sociedade em que as relações entre Igreja e Estado eram próximas e os valores religiosos,

como em todo o Brasil, eram sustentáculos de práticas cotidianas.

Como proposta para o que seria moralmente aceito, fundamentou-se na

experiência dos Estados Unidos, onde se iniciou o sistema misto nas escolas primarias,

quando os dois sexos acostumão-se ao contacto inocente na infância, depois respeitoso na
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adolescência. O autor do texto preferiu, não ações bruscas, mas a passagem “suave e

natural”, por que [...] o tirocínio da infância alimenta-a de todos os princípios que geram

a affeição honesta (O LIBERAL DO PARÁ. Belém, 26 de fevereiro de 1889). Entretanto,

aceitou o seguinte parecer do sr. director da instrucção publica: Como medida econômica

pode-se determinar que aquellas matérias, que forem adotadas tanto pelo programma do

Lycêu como da Escola Normal, sejam leccionadas pelo respectivo lente alternadamente

no Lycêu e na Escola Normal (O LIBERAL DO PARÁ. Belém, 26 de fevereiro de 1889). 

Entre idas e vindas, a institucionalização das escolas primárias mistas alterou a

configuração da escola pública e particular paraense e, no mesmo caminho, percorreram as

escolas dos outros níveis de ensino, no secundário e na formação de professores. Os

tempos, os lugares, os saberes dimensionados para meninas e meninos, moças e rapazes,

professoras e professores, que se consolidaram nas escolas unissexuais foram movidos, até

que a escola mista ganhasse espaço na organização escolar, ainda predominantemente

configurado com escolas divididas por sexo; a escola imperial paraense trouxe como sua

marca esse movimento, em um processo que se ampliou no período seguinte, com a

expansão dessas escolas pelo interior do estado, em escolas isoladas e, por fim, nos grupos

escolares.
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4. RECUOS E AVANÇOS DA ESCOLA MISTA REPUBLICANA

(1890-1901)
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Não, meus senhores, razão nemhuma permite
essa divisão hierática, no campo educativo; a
mulher como o homem, em seu conjuncto –
cerebro, musculos, tendões e nervos – precisa do
aperfeiçoamento parallelo do physico, do
psychico (Anita Muller, 1915).
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4.1. A nascente república paraense

Do ponto de vista econômico e social, a instituição do regime republicano no

Estado do Pará não trouxe rupturas à sociedade paraense, pois as estruturas permaneceram

intactas, tendo o povo assistido indiferente à mudança de governo65. No entanto, o projeto

de sociedade forjado pelo novo poder ganhou sinais diferenciados dos que eram

empreendidos no regime imperial; o regime instituído deixou marcas no Estado do Pará,

principalmente na cidade de Belém, que mudaram a rotina e o espaço dos habitantes, com

o objetivo de subsumir o passado imperial ao presente republicano. O espírito republicano

que deveria regular as mentes, os corpos, os movimentos e os ritmos de tempo, estava

sendo implementado. Construiu-se, por meio da capital paraense, a imagem de um Estado

próspero, aos moldes dos centros urbanos do sul e do sudeste do país. 

Os ventos republicanos trouxeram consigo os valores positivistas da ordem e

do progresso, concebidos como marcos civilizatórios modernos. O destino do

empreendimento da economia da borracha passou a ser confundido com os ideários

republicanos, sedimentados na criação de uma nova paisagem para emblematizar esse

sentido. A construção de um espaço, tipicamente urbano, conduziu a montagem da cidade

de Belém, no projeto empreendido pela administração municipal do Intendente Antonio

Lemos. A política de higienização associou ações de estratégia sanitária, de pavimentação

das ruas, construção de prédios, ao controle dos hábitos da população, distinguindo [...] a

área central da cidade, destinada aos ricos burgueses desodorizados e higienizados e as

áreas periféricas destinadas à população trabalhadora pobre (SARGES, Op.cit., p.155).

Sobre o sentido político das ações modernizantes, Coelho (2002, p.28) afirma:

A modernidade de Belém, processada em profundidade durante as décadas de
1890-1910, foi contudo e principalmente, uma ação política, uma intervenção de
Estado e uma diretriz de poder. Como tal, também a belle époque da Belém de
Antonio Lemos, como a do Rio de Janeiro de Pereira Passos, seria elitista e
elitizante, discricionária e excludente, tratando-se da invenção e da viabilização
de um espaço urbano reflexivo das práticas culturais e dos costumes de uma
ideologia burguesa transnacionalizada, tornada hegemônica pelos processos de
mundialização do capitalismo industrial.

65 A mudança política nacional pouco foi sentida na disputa pelo poder local. Meira (Op.cit.) explica que,
como obra e iniciativa dos militares paraenses, a adesão do Pará à república foi realizada no dia 16 de
novembro de 1889, com o acompanhamento numericamente insignificante de membros do Partido
Republicano.
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Para marcar o seu tempo como presente-futuro, o Estado republicano construiu

a sua visibilidade por meio dos monumentos construídos na área central da cidade

(COELHO, Op.cit.). O desejo de transformar a cidade de Belém na Paris n’América66,

refletia-se na construção de praças, pavimentação de ruas centrais, expansão do bonde

elétrico, embelezamento de prédios e, principalmente, construção de monumentos à

República, implementado pelas obras do Intendente Antonio Lemos.

Configurada no marco da Belle Époque, com os ares da “civilização”, a história

tradicional paraense ajudou a popularizar no imaginário social a percepção sobre a história

do princípio da República paraense, cercada por beleza, elegância, suntuosidade, fartura e

desenvolvimento econômico e social. Contrapondo-se a isso, estudos mais recentes

executaram a tarefa de desconstruir e desnaturalizar esse conceito, apontando contradições

e diferenças sociais criadas pela economia ascendente, revelando os jogos de interesses

reservados ao cenário da época (SARGES, Op.cit.; DIAS, 1999).

IMAGEM 4

PANORAMA DA CIDADE DE BELÉM, COM VISTA DO RESERVATÓRIO.

Fonte: SARGES, Op.cit.

66 Nome comercial de uma loja de tecidos finos, inaugurada nesse período, que se tornou uma expressão da
possibilidade de Belém se tornar um pedaço de Paris na Amazônia.
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IMAGEM 5
MONUMENTO À REPUBLICA, COM O TEATRO DA PAZ AO FUNDO

Fonte: COELLHO, Op.cit.

IMAGEM 6
RUA CONSELHEIRO JOÃO ALFREDO, 

ENTRE AS TRAVESSAS 7 SETEMBRO E PADRE EUTÍQUIO

Fonte: SARGES, Op.cit.
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A chamada Belle Époque criou novos hábitos de consumo, pela incorporação

de produtos vindos dos mercados europeus que passaram a figurar na paisagem paraense

pelas mãos dos leiloeiros, artigos que vão desde a manteiga inglesa ao vestuário composto

de casimiras finas, meias de algodão ingleses e franceses (ALMEIDA, 2006a). Eram

especialidades vindas para as mãos das classes abastadas, que deram visibilidade às

disparidades sociais.

Até mesmo a circulação de pessoas foi alterada. A limpeza urbana recuou a

população pobre para a periferia, criando novos bairros residenciais. Novos hábitos foram

solicitados aos moradores da cidade, que foi ganhando contornos e experiências marcados

pela difusão da moral burguesa, pelo controle das classes populares e pelo processo de

aburguesamento de um grupo social abastado (BEZERRA NETO, 1998.). A normatização

da vida diária reordenou os costumes das famílias belenenses, movimentando-as na cidade

a partir de sua posição econômica, definindo o uso dos espaços públicos e a relação com o

privado67.

O desenvolvimento econômico foi acompanhado pelo desenvolvimento

intelectual e artístico68. Figueiredo (2001) revela em largas linhas as expressivas alterações

no ambiente cultural e na vida pública da capital paraense, representadas no movimento

crescente das artes plásticas influenciadas pelos franceses, e da literatura, aglutinadas em

espaços que deram visibilidade à presença inglesa em territórios amazônicos.

Além das telas, a novidade era o espaço onde ocorrera a exposição de De
Angelis – a Livraria Universal do Sr. Tavares Cardoso, um dos festejados pontos 
de encontro dos literatos paraenses durante a virada do século, divulgado país
afora, inclusive em cartões-postais, dada as modernas instalações dessa
tipografia e casa de comércio, em estrutura e ornamentos pré-fabricados, vindos
da Inglaterra. Telas, imagens e galerias importadas eram a coqueluche do
momento (FIGUEIREDO, Op.cit., p. 32).

A burguesia ascendente produziu um ambiente propício, não só para divulgar a

produção artística, mas também para marcar a sua presença diferenciada da maioria da

sociedade e produzir modelos do belo, do visível e do consumível.

67 Conferir as Leis e Posturas Municipais (1892-1897) e Código de Posturas (1900) que delimitaram as ações 
na cidade, seguindo os padrões de comportamento e de higiene condizentes com os valores considerados
modernos.
68 A literatura já era expressiva nas décadas anteriores; vários jornais, revistas e livros foram produzidos e
tiveram vida longa no cenário paraense; a mudança ocorrida foi em relação à sua divulgação nos espaços
públicos, como marca da modernidade republicana.
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Nesse espaço da beleza e da arte a presença de mulheres também era visível.

Moças, estudantes da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, aproveitando a

onda de vernissage em Belém, fizeram-se presentes nas mostras de pinturas realizadas em

espaços culturais e educativos. No Teatro da Paz, símbolo do fausto cultural da cidade, as

mulheres das camadas abastadas se expunham em seus vestidos rodados. Elas também

tiveram o seu modo de representar o moderno, com o conceito da arte, do luxo e da

elegância.

IMAGEM 7
GRUPO DE SENHORAS PARAENSES, REPRESENTANTES DAS CLASSES 

ABASTADAS

Fonte: PARÁ. Álbum do Estado do Pará, 1908.

Na contramão da construção do aparato econômico e cultural, a criação de

bairros afastados do centro urbano ordenou movimentos singulares de pessoas. A

exposição do feminino não estava associada ao luxo moderno; mulheres pobres, fossem
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bem comportadas, boêmias ou prostitutas, sobreviveram na informalidade das ruas. Belém

se tornou um misto de fartura e deselegância, onde conviveram mulheres recatadas e

mulheres fora da ordem. (TRINDADE, 1997). Do passeio na imponente Praça da

República, ao convívio em bordéis e botequins, viveram a contradição entre o novo,

representado pela inserção na vida pública e no mercado de trabalho ascendente, e o

tradicional, representado pela acomodação em trabalhos associados a atividades do lar,

como amas de leite, costureiras, criadas, modista, etc. (FONTES, 1997). O certo é que nas

ruas ou nas lojas de tecidos, como vendedoras ou como consumidoras, a figura feminina

passou a fazer parte da configuração da urbe moderna. 

A ocupação dos espaços públicos foi tomada, nesse contexto, de modos

diferentes, de acordo com o trabalho e a classe social. Em meio a acertos e contradições da

sociedade paraense republicana, homens e mulheres foram projetando-se e sendo

projetados, aderindo e resistindo aos discursos construídos, num processo resultante das

aspirações dos diferentes sujeitos históricos, ampliando a visibilidade dos termos em que

eles se relacionaram e arquitetaram processos de socialização conjuntamente.
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4.2. A escola republicana dos primeiros anos

Como um sinal expressivo do compromisso modernizante, a escola paraense

foi redesenhada sob os auspícios do republicanismo. Organizado o Estado Confederado do

Pará, a meta de aproximá-lo dos grandes centros urbanos do país exigia muitas tarefas,

dentre elas, e destacadamente, estava a de erigir o ideário da ordem e do progresso por

meio da educação. Embalados nos ventos culturais, intelectuais republicanos se

propuseram a trazer alterações significativas para o projeto educacional no Pará e foi com a 

adesão efetiva a esse regime que a aliança se realizou, ao menos nas prescrições. Sob o

fervor republicano, a escola paraense passou a ser vista a partir dos conceitos do moderno e 

do progresso. Um dos impulsos desse projeto seria a necessidade da [...] formação de uma

elite de doutores coesa, que se colocasse à frente dos negócios públicos e da construção

do poder de um Estado Republicano nascente (SARGES, Op.cit., p. 82). 

Do mesmo modo que a urbanização foi um marco de distanciamento do

passado imperial, a educação também se prestou a esse serviço. O discurso crítico

empreendido por republicanos, em relação às ações do governo imperial no campo

educativo, caracterizou publicamente a escola imperial como iníqua e desorganizada,

portanto, substituível por um novo projeto. As falas nessa direção atravessaram as

primeiras décadas republicanas. A professora Marianna Vianna, em seu relatório de ensino, 

publicado na revista A Escola, declara a sua percepção sobre as qualidades empreendidas

na educação pelo projeto republicano:

[...] É preciso considerar que há sete annos atraz, quando proclamou-se a
Republica, a instrucção primaria achava-se no mais deplorável estado, [...] É
preciso considerar a mudez absoluta em que vivia a escola paraense, e
poderemos então aquilatar o grau de desenvolvimento d’este importante ramo
dos negócios públicos (A ESCOLA. Belém, Ano 2, vol. 4, nº 19, 1901, p.20).

Esse ideário foi tecido em meio aos discursos e as práticas que emergiram

desde os primeiros anos republicanos. Veríssimo (Op.cit.), eminente intelectual paraense,

contribuiu sobremaneira para a implementação da educação como política pública

privilegiada no governo. Sua fala apontou para a tentativa de consolidar a idéia da
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educação como eixo central do projeto de modernização da sociedade, como é possível ver

nesse trecho:

Quaisquer que sejam as divergências de escola, sobre os métodos, os sistemas, a
organização, o grau de eficácia, o modo de distribuição do ensino público, o
certo, o incontestável, o definitivo é que a prosperidade nacional não pode
repousar sobre outra base que não a instrução pública (VERÍSSIMO, Idem, p.
08).

Os primeiros anos da educação republicana remetem às alterações nas

diretrizes estaduais, principalmente em relação à reorganização do ensino público em seus

vários níveis. Em 1890, no governo de Justo Leite Chermont, e antes mesmo de ser

promulgada a Constituição paraense, a instrução pública obteve regulamentação específica. 

Estando José Veríssimo à frente da Direcção Geral da Instrução Pública, pôde transformar

em discurso oficial suas idéias para a formação educativa das classes populares. Com a

justificativa de que a educação esteve até o final do império regida por legislação confusa,

contraditória e mutilada pelas reformas parciais e incompletas realizadas sem plano e sem 

ordem, foi efetivado o Regulamento da Instrucção Pública e Ensino Especial do Estado do

Pará, pelo Decreto 149, de 07 de maio de 1890.

Com esse fundamento, foi decretado que:

O ensino publico do Estado Confederado do Pará comprehende: Ensino
primário. Ensino secundário. Ensino profissional ou technico. 
O ensino primário é dado: Nas escolas elementares. Nas escólas primarias. No
collegio do Amparo. No Instituto paraense de educandos e artífices. Nas escólas
nocturnas para adultos ou outros estabelecimentos que por sua natureza e
cathegoria distribuam o ensino assim denominado n’este regulamento. 
O ensino secundário é dado: No Lyceu Paraense em um curso de preparatórios
exigidos para a matricula nos cursos superiores da República. Nas escolas
normaes para a formação de professores de ambos os sexos [...] (PARÁ. Decreto
149, de 07 de maio de 1890, art. 1º, art. 2º, art. 3º e art. 99).

Especificamente em relação ao ensino primário, a divisão foi prevista em

escolas elementares e escolas populares. As escolas elementares seriam instaladas em

localidades pequenas, onde o número de alunos e alunas não atingir 80, com duração

prevista de ao menos três anos de curso, em funcionamento em 4 horas de aula no turno da

manhã. As escolas populares possuíam o curso primário integral (elementar, médio e

superior), em seis anos; classificam-se em escolas de primeira [freguezias e vilas], segunda

[cidades] e terceira entrância [capital], com freqüência de ao menos 80 crianças em idade
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escolar e, com isso se criaria uma escola para cada sexo, com funcionamento em 3 horas e

meia no turno da manhã, 2 horas à tarde (PARÁ. Decreto 149, de 07 de maio de 1890, art.

1º, art. 2º, art. 3º e art. 99).

Sem princípios definidos em relação à educação laica, à obrigatoriedade ou à

gratuidade do ensino, o documento indicou a apreciação da centralização do poder estatal,

nos marcos da ordem republicana.

A autonomia do Estado em relação à Igreja foi dimensionada no ano seguinte à

Reforma, nos termos da Constituição do Estado do Pará, de 22 de junho de 1891, que

instituiu a laicidade do ensino ministrado nos estabelecimentos públicos.

Em relação ao movimento reformista da educação republicana brasileira, o

Estado do Pará tomou a dianteira na promulgação de seu documento orientador do ensino,

o que, considera-se, lhe confere um pioneirismo nas ações diretivas para a educação, no

Brasil. Sem repercussão nacional, o Regulamento de maio de 1890 foi o divisor de águas

entre o projeto imperial e o republicano para a educação paraense.

A despeito da antecipação dessa reforma em relação às empreendidas no Rio

de Janeiro e em São Paulo, as marcas na educação nacional foram impressas pelos

documentos elaborados nesses grandes centros urbanos, controladores do poder político e

econômico e, portanto, aptos à difusão de idéias. A Reforma de Benjamim Constant, do

Distrito Federal (Rio de Janeiro), instituída pelo Decreto 981, de 08 de novembro de 1890

e a Reforma de Caetano de Campos, do Estado de São Paulo, pelo Decreto de 08 de

setembro de 1892, foram notadas como modelares para a educação republicana. A primeira 

é destacada pelo estabelecimento da gratuidade, pela laicidade do ensino, pela distribuição

do ensino primário em dois graus e pela manutenção das escolas separadas para meninos e

meninas; a segunda se notabilizou pela adoção das escolas-modelo e dos grupos escolares,

que também mantinham a separação dos sexos (CARVALHO, 2003; VEIGA, 2007).

Ambas se aliaram aos ideais republicanos da nova ordem modernizante, que sedimentou as

bases da escola republicana brasileira. 

Essa variedade de experiências foi possível em decorrência da descentralização

federativa, o que possibilitou que emergissem projetos pedagógicos originais em cada

estado. Essa idéia foi consolidada pela Constituição Brasileira de 1891. Nela estava

determinado que somente o ensino superior fosse de responsabilidade do governo federal,

ficando os demais níveis de ensino sob a administração das Secretarias do Interior de cada

estado, mantendo a autonomia das unidades federativas. A preocupação mais efetiva com a
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construção de um projeto nacional iniciou-se em 1930, com a criação do Ministério da

Educação e Saúde, durante o governo de Getúlio Vargas (VEIGA, Op.cit.). Até então, a

idéia de uma educação nacional estava sendo orquestrada por intelectuais brasileiros.

Destaca-se o empreendimento de José Veríssimo que, em 1890, publicou no Pará a

primeira edição de seu livro A Educação Nacional 69, apresentando argumentos

estratégicos para, com a educação de traços típicos da nossa cultura, construir-se um

sentimento nacional (VERÍSSIMO, 1906).

Impulsionadas pela intenção de construir uma identidade nacional, as reformas

da instrução pública republicana se pautaram, cada uma a seu modo, pelo modelo

educacional que imprimia o estabelecimento dos limites da instrução primária, ou sua

divisão e regulamentação, a introdução da instrução profissional no ensino primário, a

educação nacional e cívica infantil, o auxílio a alunos pobres, a obrigatoriedade e a

liberdade do ensino primário, higiene escolar e construção de edificações escolares

(THOMAZ NETO; BRAGA, s/d).

Ainda embalado pelos ventos reformadores, ao final da primeira década

republicana, e desta vez sob a influência do modelo educacional paulista, o ensino primário

paraense foi novamente reorganizado, desta feita, pelo Decreto 625, de 02 de janeiro de

1899, que instituiu o Regulamento Geral do Ensino Primário, o qual estabelecia que o

ensino público seria gratuito, leigo e uniforme, e passaria a ser ministrado em escolas

isoladas, nos locais [...] onde se verifica a existência de mais de 20 creanças no caso de

receberem a instrucção; em escolas-modelo anexas à Escola Normal, destinadas não só

ao ensino primário como ainda dos exercícios práticos do ensino dos alumnos mestres

[...]. Com ele o ensino primário também ocorreria nos grupos escolares (PARÁ. Relatório

apresentado ao Exmo. Sr. Dr. José Paes de Carvalho [...], 1899, p.50). As escolas públicas

isoladas ficaram divididas em elementares (onde houvesse mais de vinte crianças aptas a

receberem instrução) e complementares (onde houvesse ao menos cinqüenta crianças para

cada classe), divididas em dois cursos: o médio e o superior, cada um com duração de dois

anos (PARÁ. Decreto n. 625, de 02 de janeiro de 1899, art. 61, art. 62 e art. 63). 

Para além da formalidade das leis, intelectuais, bacharéis de escolarização

superior, lentes catedráticos das escolas secundárias, professoras e professores normalistas,

estudantes de escolas secundárias, registraram suas opiniões e suas idéias em revistas,

jornais, em relatórios e outros. Diversas falas marcaram uma época, formaram gerações e

69 A segunda edição de seu livro foi publicada no Rio de Janeiro, em 1906.
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revelaram conjunções, tensões e conflitos de opiniões e de práticas que ajudaram a

constituir universos educativos. Em um cenário que teve como pano de fundo a adesão do

Pará à proclamação da República, homens e mulheres vivenciaram, projetaram, discutiram, 

e novamente vivenciaram a escolarização. Foi nesse ambiente que a República paraense

refez a escola mista. 
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4.3. Mulher na educação é lugar comum

O início do período republicano marcou um tempo em que a educação se

consolidou como lugar de mulher. A amplitude da presença feminina na educação

republicana se revelou pelo menos em três linhas diretivas que têm sido destacadas: da

educação feminina, da profissionalização docente e de sua participação em lugares de

decisão no campo educativo. O espraiamento da escola mista pela província se realizou em 

conexão com essa amplitude, como um movimento oscilante de subversão e permanência

da ordem estabelecida.

4.3.1. Mobilidades na educação de mulheres

Embora tenha permanecido subsumida a valores religiosos e domésticos no

início do governo republicano, a educação de mulheres se fortaleceu nacionalmente como

objeto de preocupação de educadores. Veríssimo é um exemplo desse interesse, quando

conclama o ingresso de mulheres no espaço escolar.

As necessidades da vida contemporânea, as suas exigências
imprescritíveis, mais que as nossas teorias sentimentais ou racionais, vão
modificando na nossa sociedade, mais rápida e profundamente do que
talvez se carecia, os nossos costumes e hábitos em relação à mulher. [...]
Se nos resolvêssemos a cuidar, na verdade, da educação secundária, que
é a principal, da mulher brasileira, cumpriria ou criar institutos especiais
de instrução feminina, nos quais a educação fosse uma realidade e não a
fantasmagoria dos nossos programas, ou melhorar as escolas normais
existentes, não só para que todas as môças que as queiram freqüentar
aprendam de fato o que se promete ensinar (VERÍSSIMO, 1906, p.43).

Contraditoriamente aos discursos, o governo republicano paraense manteve,

em prescrição, uma retração na inclusão feminina no tocante à educação primária. No final

da primeira década era imputada à sociedade paraense, por meio legal, a obrigação manter

na escola crianças em idades diferenciadas: os meninos entre 07 a 14 anos e as meninas
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entre 06 a 12 anos (Decreto 625, de 02 de janeiro de 1899, art. 196); uma diferença que

exime as meninas da obrigatoriedade do ensino em um ano a menos que os meninos. Essa

política, na prática, induzia a uma promoção menos expressiva na escolarização feminina,

o que se traduzia, principalmente, em um número menor de criação de escolas femininas

em relação às masculinas.

QUADRO 10:
ESCOLAS PÚBLICAS PRIMÁRIAS

ANO MASCULINAS FEMININAS TOTAL

1891 276 141 417

1900 288 156 444

Fonte: VERÍSSIMO (Op.cit.); A ESCOLA. Belém, Ano 1, n. 2, mai. 1900 (Elaborado pela autora).

É visível, portanto, o investimento do governo paraense, nos primeiros anos

republicanos, no que tange ao alargamento da escolarização popular por meio da

construção de escolas femininas e masculinas, mas a desigualdade entre os sexos

permaneceu nas escolas isoladas. 

A equiparação em relação à oportunidade de ingresso de meninas e meninos na

escola realizada pelo governo estadual só veio a ocorrer com a criação dos grupos

escolares que, como será visto adiante, foi composto pelo mesmo número de escolas

femininas e masculinas. Com pouco tempo de existência na organização do ensino, por

meio dos grupos escolares a ordem predominante foi subvertida, com as meninas

invertendo os números e assumindo presença superior que os meninos, como é visível no

quadro 11:
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QUADRO 11
ALUNAS E ALUNOS DE GRUPOS ESCOLARES

GRUPO ESCOLAR ALUNAS ALUNOS

4º Districto – Belém 303 223

2º Districto – Belém 148 91

Gonçalo Ferreira – Curuçá 187 115

Júlio César – Soure 132 91

Santarém 122 84

Fulgêncio Simões – Alenquer 60 57

José Veríssimo – Belém 252 265

“D. Romualdo de Seixas” – Cametá 125 132

Corrêa de Freitas – Bragança 121 171

Óbidos 53 65

Total 1.503 1.294

Fonte: A ESCOLA. Belém, Ano 2, n. 18, set., 1901(Elaborado pela autora).

É provável que o discurso modernizante associado tanto à eficiência dos

grupos escolares quanto à defesa da educação das mulheres, também tenha contribuído

para o crescimento do ingresso de meninas nessas instituições de ensino. Deduz-se, assim,

que a ampliação da participação feminina na escola pública paraense foi definitiva para

superar, em termos quantitativos, a matrícula masculina nos grupos escolares. 

A amplitude numérica das mulheres na escola foi acompanhada por um

número de definições do que seria a educação feminina em correspondência aos valores

sociais. Como forma de controle sobre a sua vida pública e definindo limites para ela, as

defensivas da escolarização de mulheres sublinhavam a diretiva de suas vidas na

sociedade, assim como expressavam os significados das mulheres na sua missão de vida.

No Jornal do Commércio foi publicada uma síntese desse preceito:

Como educar a mulher, como instruil-a, como preparal-a para missão que ella
tem a desempenhar na sociedade moderna? Problema complexo e difficilimo,
que em certos paizes se resolve pelo completo ou quase completo abandono, e
em outros, nos mais adiantados, pela sujeição do espírito feminino aos trabalhos
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forçados da sciencia, por um surmenage insensato, que não tem como resultado
senão deformar e esterilizar as mais graciosas faculdades da intelligencia feminil.
O homem será medico ou chimico, engenheiro ou soldado; viverá sobretudo fora
de casa, exposto á dispersão e ás deformações da vida profissional; sem vagar as
mais das vezes para ser, ainda que não fosse senão uma hora em cada dia,
simplesmente e totalmente um homem.
A mulher, pelo contrário, salvo certas excepções, nunca se exigirá que seja senão
mulher, isto é, moça, esposa e mãe, que tudo, pois, na sua educação se combine
para que ella se realize plenamente a si própria sob esses tres aspectos. E para
isso o que é necessário? Que a sua educação seja antes de tudo esthetica, moral e, 
no mais larga accepção da palavra, religiosa.
Não afastarei dessa educação as sciencias, inscrevêl-as-hei, bem pelo contrário,
logo na cabeça do programma, mas desejaria que dellas se lhe ensinasse
unicamente, na sua claridade e na sua vida orgânica ou estellar[...]
Das outras sciencias, também apenas a essencia. E depois de haver aprendido os
laços que prendem o homem ao mundo ao mundo visível, a educanda aprenderá
na historia os que unem as gerações do presente ás do passado. Da historia
passará sem esforço as obras primas da arte e da poesia, assimillando, fundido no 
seu próprio ser a bondade divina das grandes heroínas da tragedia grega e do
drama shakespereano, das Antigones, das Iphigenias, das Imogenes, das
Cordelias... E tendo assim cultivado a sua alma, não será para ella um dever
menor o affinar em si, por meio de jogos rythimicos e encantadores, o atractivo
da graça e o soberano poder da belleza... (A ESCOLA. Belém, Ano 1, nº 03, jun.
1900. p. 349).

A educação da mulher moderna, segundo o texto, deveria eximi-la,

preservando-a, dos trabalhos forçados da sciencia, reservados à vida profissional dos

homens. O espírito feminino necessitaria dos saberes estéticos, morais e religiosos, para a

formação simples da moça, esposa e mãe. Os conhecimentos científicos seriam medidos e

selecionados em termos a assentar e cultivar a alma feminina. Essa é uma fala exemplar de

como:

Por caminhos sofisticados e sinuosos se forma uma representação da mulher, a
esposa-mãe-dona-de-casa, afetiva, mas assexuada, no momento em que as novas
exigências da crescente urbanização e do desenvolvimento comercial e industrial
que ocorrem nos principais centros do país solicitam sua presença no espaço
público das ruas, das praças, dos acontecimentos da vida social, nos teatros,
cafés, e exigem sua participação ativa no mundo do trabalho (RAGO, 1985,
p.62).

Logo, a valorização da mulher na sociedade moderna assentava-se na sua

preservação em relação aos espaços públicos, e à deformação da vida profissional. O

contraditório entre a saída da mulher para a vida pública e os artifícios de controle, por

detrás do discurso protetor, marcou o tipo e o lugar da educação para as mulheres. Desde o

ensino primário, a hora dos exercícios físicos dos meninos era acompanhada dos trabalhos

femininos e do ensino das prendas domésticas.
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4.3.2. Os lugares de decisão

Iniciado no período imperial, a ascensão quantitativa das mulheres na educação

se manteve durante a república e, com isso, foram alteradas as relações de poder nesse

campo. O domínio sobre as decisões nas esferas de poder foi continuamente um espaço de

disputa e expressou, como em outros casos, tensões entre interesses diferenciados, que

mediaram interdições e resistências. Encontra-se a expressão dessa alteração em lugares

sugestivos.

A entrada de professoras na composição do Conselho Superior de Instrução

Pública, dantes reservada aos professores, pode ser considerada um indicador de que as

relações de poder e controle dos espaços educativos tornaram-se flexíveis, mas não

ausentes. Ao mesmo tempo em que foi reservado um lugar para a representação de

professoras públicas, como acontecia com os professores públicos, a eleição se apresentava 

de modo excludente e por sexos: os professores elegem seu representante e as professoras

elegem sua representante.

A direção superior da instrucção publica constará de: [...] Um conselho superior
de instrucção publica, assim composto: VII - Um professor publico da capital
elleito pelos seus collegas. VIII - Uma professora publica da capital elleita pelas
suas collegas (PARÁ. Decreto 149, de 07 de maio de 1890, art. 13, p.72).

Avalia-se como significativo o processo eleitoral com a inserção das

professoras, no que ele contraria o movimento nacional de exclusão da participação

política das mulheres. Não sendo eleitoras da democracia recém-instalada e, por isso, não

possuindo documento pertinente à participação de mulheres e extrangeiros no pleito,

aquele pôde ser garantido por meio da utilização de outros documentos [...] que, de

commum, abonam ou provam os requisitos exigidos [...] (PARÁ. Decreto 149, de 07 de

maio de 1890, p.76).

Como movimento restritivo, a representação feminina no Conselho limitou-se à 

participação na condição de membro, sendo vedada a sua indicação à vice-presidência.

Logo, o processo eleitoral realizado permitiu à Antonia Emilia da Conceição Silva se

tornar membro eleita do Conselho Superior de Instrucção Pública, como representante do

professorado primário feminino (A ESCOLA. Belém, Ano 1, nº 01, mai. 1900).
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Em outra instância de destaque, apesar de mais afastado do poder central,

figurava o Congresso Pedagógico, um núcleo de discussões, que possuía como finalidade

promover o desenvolvimento do ensino público, apresentar, debater e divulgar as teses de

ensino, defender os direitos do professorado público e particular, entre outros. Com

regimento elaborado e proposto pelo Diretor Geral da Instrução Publica, apresentava a

seguinte composição:

Será composto de 65 membros natos e eletivos: 31 representantes do magistério
público primário; 3 representantes do magistério primário particular, 1
representante do Lyceu Paraense, Escola Normal, Instituto Lauro Sodré, Lyceu
Benjamim Constant, Instituto Gentil Bittencourt, Instituto Carlos Gomes, Escola
de Bellas Artes, Instituto Cívico Jurídico Paes de Carvalho, Escola Pratica do
Commercio [...]
Art. 9º, § 1º. Serão eleitores todos os professores primários de ambos os sexos no 
Estado (PARÁ. Decreto 874, de 11 de julho de 1900).

A não discriminação no tocante aos possíveis eleitos e eleitores para a

representação do magistério público parece ter sido prática corrente. O Congresso

Pedagógico, talvez por que não fosse uma instância deliberativa, empreendeu um caráter

democrático nos seus domínios, no que se refere à inclusão de professoras, considerando a

representação por instituições de ensino.

4.3.3. Feminização do magistério primário

Consolidada a idéia do trabalho docente como trabalho feminino, a Escola

Normal foi cenário da ascensão numérica das mulheres na educação republicana. Com as

justificativas de que o primeiro dever de um governo republicano é dar providências à

educação, dando marcas de um Estado civilizado, para dar solução à miséria intelectual e

material da instrução pública herdada do governo imperial e da necessidade primeira da

formação de professores para esse fim, foram criadas duas Escolas Normais, uma para

cada sexo, pelo Decreto de 29 de fevereiro de 1890.

A necessidade de inserção no mercado de trabalho, em conformidade com o

discurso sedimentado de que o magistério primário seria um alargamento do espaço

doméstico (CHAMON, Op.cit.), foi uma indutora do movimento nacionalmente

ascendente por matrículas femininas na formação de professores.
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Com a criação da Escola Normal foi possível perceber que as demandas das

mulheres paraenses por formação docente já era superior desde o seu primeiro ano, o que

culminaria ainda nesse ano de fundação na reunião das duas escolas criadas em uma só,

para os dois sexos. Esse foi um movimento contínuo e ampliado por toda a década,

conforme o quadro seguinte.

QUADRO 12
MATRÍCULAS NA ESCOLA NORMAL 

ANO HOMENS MULHERES TOTAL

1897 12 121 143

1898 16 186 202

1899 16 188 204

1900 17 194 211

Fonte: A ESCOLA. Belém, Ano 1, nº 2, mai. 1900; A ESCOLA. Ano 1, n. 04, jul.1900 (Elaborado pela 
autora).

Esses números se revestiram na ampliação significativa de professoras

tituladas, aptas a assumir o magistério. Ao final da década, o diferencial entre a formação

de professoras e de professores na Escola Normal também era visível. De acordo com o

quadro 13, era irrisória a quantidade de professores graduados por essa Escola.

QUADRO 13
PROFESSORAS (ES) TITULADAS (OS) PELA ESCOLA NORMAL

ANO HOMENS MULHERES TOTAL

1897 3 20 23

1898 1 19 20

1899 1 14 15

Fonte: A ESCOLA. Belém, Ano 1, nº 4, jul. de 1900 (Elaborado pela autora).
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Na contramão dos discursos e das práticas que induziam a feminização do

magistério, ocorreram alguns movimentos em torno da manutenção do magistério

masculino. Isso é perceptível em, pelo menos, duas situações.

Em primeiro lugar, essa preservação foi feita por meio do provimento de

cargos públicos. Acredita-se que, para persistir na separação dos sexos e garantir aos

professores um campo de trabalho, diminuído pela permissão dada às professoras para

lecionar em turmas masculinas, a preferência foi dada a eles na regência de escolas

masculinas.

As professoras poderão concorrer ás cadeiras do sexo masculino, bem como aos
logares de adjuntos, mas não poderão ser n’ellas providas senão quando não se
apresentar á concorrência nenhum professor normalista (PARÁ. Decreto 625, de
02 de janeiro de 1899, art. 120).

Com esse Decreto, no provimento de cadeiras novas, as professoras poderiam

participar da concorrência pela vaga em escolas masculinas, mas não bastaria a prova de

competência para que as professoras assumissem as cadeiras masculinas. Isso só poderia

ocorrer em caso de não haver professor algum aprovado e apto para assumi-las.

Na formação de professores foi instituído um sistema de cotas masculinas para

ampliar a participação mais efetiva de alunos do sexo masculino na Escola Normal.

Limita a 50 o numero de matrícula no 1º ano da Escola Normal estabelecendo
como preferência entre os concorrentes as melhores notas obtidas no diploma de
estudos primários, garantidos em todo caso aos alumnos do sexo masculino dez
logares, mesmo quando concorrerem as matriculas com nota de diploma inferior
(PARÁ. Offício, de 19 de janeiro de 1899).

Nesse caso é mais visível que o fundamental para o ingresso no ensino não era

a competência intelectual, e sim o critério sexual. A dominação masculina se manifestou

para determinar o acesso à escolarização, isso porque a ausência da figura masculina em

um espaço de saber parece não ter sido aprovado pelos que o dirigiam. 

A recusa pela imponência da figura feminina nos espaços privilegiadamente

masculinos foi também uma preocupação posta em pauta na a primeira reunião do

Congresso Pedagógico. Colocaram-se como pontos de discussão, em 1900, as razões que

levariam à minguada afluência de moços para a Escola Normal. Diante dessa situação,

considerada um inconveniente, discutiu-se sobre os meios de aplacá-la e de attrahil-os

para aquelle estabelecimento de educação (A ESCOLA, Belém, Ano 1, nº 05. Ago. 1900).
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O Diretor da Escola Normal, comentando o pequeno número de concluintes da

Escola apontou como problema o excessivo abandono da formação profissional docente

pelos alunos, em relação à permanência do número de alunas. Para ele, a evasão ocorria em 

virtude dos problemas sociais que empurravam a classe pobre ao mercado de trabalho. A

crescente evasão masculina ocorreria em função da necessidade da procura de trabalho que

lhes não exija muito da intelligencia e do tempo. Se as meninas ficavam, seria por falta de

alternativa no mundo do trabalho; o curso normal lhes era apresentado como um recurso de

primeira ordem para as previsões do futuro, o que exigia das alunas uma maior concentração e

sacrifício (PARÁ. Relatório apresentado ao Exmo. Sr. Dr. José Paes de Carvalho [...]

Director Geral da Instrucção Pública, 1899).

O Diretor Geral da Instrução Pública, José Veríssimo, foi mais longe na

justificativa, aliando a ela um conceito do que seria o papel da mulher no campo produtivo

e na divisão das responsabilidades domésticas.

Do número superior de professoras normalistas em relação ao de professores

com essa qualificação, o autor o justifica em razão da menor procura masculina pela

formação docente, por serem os rapazes, em regra geral, pobres, não poderem empregar

tanto tempo – 05 anos – em estudos para uma carreira injustamente avaliada

(VERÍSSIMO, 1891, p. 123). O homem/provedor deveria ser inserido no mercado de

trabalho e em profissão que permitisse o seu sustento e o dos seus; a mulher/auxiliar, ao

contrário, poderia permanecer na escola, já que a ela não era imputada responsabilidade

sobre o seu próprio sustento. Esse discurso, associado ao que inferiorizava a capacidade

intelectual da mulher, justificava os salários femininos, inferiores aos masculinos

(MENDEZ, Op.cit.). 

A despeito desse movimento favorável à permanência da figura masculina no

magistério, as resistências foram impostas pelas mulheres, e a década de 1890 acabou por

movimentar um número superior de professoras tituladas.

Incorporadas à Escola Normal, as professoras normalistas, ao logo da década,

foram agregadas ao magistério público, em um movimento ascendente, feminizando o

professorado primário.

Ao iniciar o período republicano não ocorreu uma relação direta entre a

formação de professoras e a inserção feminina na docência pública. O exame do quadro 13

revela um paradoxo: a formação docente feminina estava em expansão, ao mesmo tempo
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em que o seu ingresso na educação primária pública ainda era inferior ao número de

professores. Do universo total do professorado público, pouco mais da metade pertencia ao

corpo docente feminino.

QUADRO 14
PROFESSORAS (ES) PÚBLICAS (OS)

DOCENTES DE ESCOLAS PRIMÁRIAS QUANTIDADE

Professores normalistas 64

Professoras normalistas 104

Professores antigos 19

Professoras antigas 10

Professores com exame de suficiência 16

Professoras com exame de suficiência 1

Professores sem exame de suficiência 122

Professoras sem exame de suficiência 20

Total masculino 221

Total feminino 135

Total Geral 356

Fonte: VERÍSSIMO (Op.cit.) (Elaborado pela autora).

Por sua vez, em relação aos professores titulados pela Escola Normal, os

números se invertiam: pouco mais da metade era composta de professores normalistas.

Se os dados foram tomados com exatidão, pode-se concluir que, até os dois

primeiros anos do regime republicano, o magistério público primário permanecia

masculino, em virtude da acomodação de professores não titulados nas cadeiras públicas.

Essa realidade foi alterada ao longo da década de 1890, isto pode ser afirmado

ao se verificar dois fatores: a) de acordo com o quadro 13, durante toda a década a

incorporação das professoras normalistas nas cadeiras de ensino primário público foi se

ampliando, chegando ao triplo do número de professores normalistas; b) se for considerada

a exigência legal para a concorrência ao cargo público a apresentação de documento
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comprobatório das nottas de applicação, approveitamento e comportamento durante o

tirocínio da Escola Normal (Decreto n. 149, de 7 de maio de 1890, art. 102), é possível

inferir que a década republicana pautou-se pela absorção no ensino primário público dos

professores e professoras titulados pela Escola Normal. 

QUADRO Nº 15
PROFESSORES (AS) TITULADOS (AS), LOTADOS (AS) EM ESCOLAS PÚBLICAS

ANO HOMENS MULHERES TOTAL

1890 64 104 168

1897 41 107 148

1900 50 156 206

Fonte: A ESCOLA. Belém, Ano 1, n. 2, 30 de maio de 1900 (Elaborado pela autora).

De onde se apreende que, absorvidas as professoras tituladas pela Escola

Normal no magistério público primário, o processo de feminização do magistério se

consolidou na esfera pública na primeira década do governo republicano, como se observa

no quadro 13.

Outro fator importante no processo de feminização do magistério primário, o

qual será tratado mais adiante, foi o referendum legal, criado, tanto pela exclusividade das

professoras em reger as escolas femininas e as mistas, quanto pela permissão dada às

professoras para lecionarem aos meninos, ambas já empregadas na prática e mantidas em

diante.

Referenciando-se nas estatísticas, presume-se que no ano de 1900 a

feminização do magistério se consolidou nas escolas públicas paraenses, pois somando-se

a docência femininas nas escolas mistas e nas femininas, há uma superação numérica em

relação à docência masculina, como se vê no quadro abaixo:
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QUADRO 16
ESCOLAS PÚBLICAS PRIMÁRIAS

ANO MASCULINAS FEMININAS MISTAS TOTAL

1900 288 156 133 577

Fonte: VERÍSSIMO (Op.cit.); A ESCOLA. Belém, Ano 1, nº 2, 30 de maio de 1900 (Elaborado pela autora).

Percebe-se que o seguimento da feminização do magistério relacionou-se à luta

por sobrevivência material, pela inserção no mercado de trabalho, em conformidade com a

divisão do público e privado (ARAÚJO, Op.cit.). E, pensando com Chartier (Op.cit.),

esteve abarcada também aos interesses dos grupos envolvidos, em concorrência e

competição, revelando um cenário de disputas e de poder. Do mesmo modo que a

educação e o saber das mulheres estavam sob controle, também o mundo do trabalho se

revestiu de representações do feminino, subjacentes aos discursos, ora em defesa da

inserção da mulher no trabalho docente, ora em defesa da permanência da figura masculina

nesse trabalho. A participação feminina na docência foi feita de consensos e transgressões,

entre discursos e práticas de inserção no mundo masculino, que culminou na sua

ampliação, sob efeito das alterações na configuração da escola republicana.
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4.4. Imprecisões da escola mista republicana

Regulamentada desde os primeiros anos do regime republicano, a escola

primária sofreu alterações em sua organização. Com ela, e ao longo da primeira década, a

escola mista foi reconfigurada, mantendo inicialmente as reservas e as contradições

herdadas do período imperial para, em seguida, se tornar expressiva aos olhos da sociedade 

paraense, revelando um descontínuo do processo histórico, no qual não só a organização

escolar, mas também os sujeitos foram redimensionados no cenário educativo.

A primeira década da escola mista republicana esteve permeada por

ambigüidades presentes nos discursos e ações que, em um momento escondem, em outro

assumem a escola mista. Isto pode ser explicado, em primeiro lugar, pela recusa do poder

público em relação a esse tipo de escola e, no caminho inverso, pela demanda da

população por escolarização e pelo redimensionamento nas relações cotidianas entre

homens e mulheres, apontadas na seção 2. Após assumir o poder, o governo republicano

tomou para si o sentido da modernidade, do novo, do progresso e da mudança. De modo

contraditório, no que se relaciona ao polêmico tema da co-educação dos sexos e da escola

mista, o mesmo manteve-se, no primeiro momento, reticente sobre o funcionamento desse

tipo de escola, no tocante às prescrições, para novamente voltar a inseri-la como prática

escolar.

O exame da primeira regulamentação republicana do ensino primário – o

Decreto 149, de 07 de maio de 1890 – indica as falas que inibiam a prática das escolas

mistas, apontando, em alguns discursos, para uma espécie de retorno aos padrões

anteriores à institucionalização feita em 1880. Na organização do ensino republicano a

escola mista não foi prescrita, sendo reguladas apenas as escolas femininas e masculinas.

Não ignorando a existência e a possibilidade da promiscuidade dos sexos, o recurso para

sua inclusão com regularidade em todo o Estado foi previsto por meio da sua permissão,

indicada apenas no caso da inclusão de meninos em escolas do sexo feminino. Essa

indicação manteve a junção dos sexos na escola primária exclusivamente às professoras,

do mesmo modo que nas indicações para as escolas mistas. Foi permitido o ingresso do

ensino misto em todas as escolas elementares; nas escolas populares, ficou restrito aos



168

quatro primeiros anos dos cursos elementar e médio, excluindo os dois últimos anos do

curso superior. Em ambas, o limite de idade imposto aos meninos permaneceu nos dez

anos, em diálogo com o Parecer de Rui Babosa, de 1882, no qual a co-educação dos sexos

foi prevista com esse limite.

Veríssimo, em seu relatório de gestão, frente à direção da instrução pública,

apresentou mais uma vez o ofuscado tratamento que recebia a escola mista. Nele foram

mostradas a público as estatísticas das escolas primárias: em 1891, o número de escolas

públicas primárias totalizava 417, sendo 276 para o sexo masculino, e 141 para o sexo

feminino (VERÍSSIMO, 1891.). As escolas mistas foram excluídas dos números e do

público.

Esse movimento retroativo esteve presente em outras experiências pelo Brasil.

No Rio Grande do Norte, a reforma do ensino de 1892 prescreveu que [...] o Estado

manterá na capital duas escholas para o sexo masculino e duas para o sexo feminino [...],

sendo que em todos os outros municípios [...] o Estado manterá nas respectivas sedes uma 

eschola para o sexo masculino e outra para o sexo feminino [...]; também nesse texto as

escolas mistas foram excluídas do processo de expansão do ensino (RIO GRANDE DO

NORTE. Lei n. 06, 1892, art. 1º). Essas escolas voltaram a ser regulamentadas em 1908,

pelo Decreto n. 176, de 29 de abril de 1908.

Apesar de não constarem nas estatísticas e nas prescrições, as escolas mistas

permaneceram na vida escolar paraense. Tem-se a indicação de que, a partir do ano de

1892 e durante toda a década, o governo republicano expandiu o ensino público com

escolas mistas, o que se percebe pelo movimento de criação e extinção de escolas mistas,

no quadro 17. Isso pode ter ocorrido ou por conta da mudança no governo estadual70, ou

por força das práticas.

QUADRO 17
CRIAÇÃO DE ESCOLAS MISTAS

ANO DOCUMENTO LOCAL OBSERVAÇÕES

1892 Port. 06.12 Capim/São Domingos da Boa-Vista Elementar.

70 Em 07 de fevereiro de 1891, Gentil Augusto de Morais Bittencourt assumiu o governo do Estado, após a
saída de Justo Chermont. José Veríssimo também declinou do cargo de diretor da instrução pública paraense.
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1893 Port. 03.01 Rio Apurema/Macapá

1º districto de Macapá

2º districto de Macapá

4º districto de Macapá

Ilha das Onças districto de Benfica/Capital

Panacuéra/Igarapé-miry

Tajuba/Curuçá

1894 Port. 28.03 Jubim/Soure

Primavera/Melgaço

Port. 26.05 Colônia Ipanema/Santarém

Furo Grande/Muaná

Canaticú/Curralinho

Boa-Vista/Rio Guajará-miry/Capital

Extinta em 1899.

Extinta em 1899.

Fundiu duas

escolas.

Dec . 05.10 Pacamorema/Curuçá

1895 Dec.9, 05.02 Jacaré-quára/Barcarena

Conceição/ Barcarena

Rio Itapicurú/Barcarena

1896 Dec.168, 22.01 Carananduba/Mosqueiro

Muruhira/Mosqueiro

Burgo agrícola/Marapanim

S. João/S.Caetano de Odivellas

Ilha Campupema/Abaeté

Santa Maria/Barcarena

Xituba/Barcarena

Rio Guajará/Beja

Dec.186, 05.03 Marapanim Era masculina,

regida por

professor.

Dec.193, 23.03 Maracanã/Fáro

Dec.225, 28.05 S. Pedro/Ilha das Onças/Capital
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Dec.226, 28.05 Umarituba/ São Sebastião da Boa-Vista

Dec.228, 28.05 Surubijú

Dec.265, 15.07 Juruty-velho

Dec.281, 27.07 Mocajatuba/Capital

Dec.289, 07.08 Cabeceira/Curuçá

Santa Luzia do Engenho/Curuçá

Dec.304, 25.08 Tauerá/Capital A ser instalada no

ano seguinte.

Dec.391, 29.12 Arecê/Collares

Tajurá/Collares

Cussarú/Monte Alegre

1897 Dec.395, 07.01 Arapiranga/Capital

Dec.438, 31.05 Loanda/Alenquer Transferida de

Cucuhi/Alenquer;

extinta em 1899.

Dec.396, 07.01 Chapéu Virado/Mosqueiro Extinta em 1901.

Dec.422, 30.03 Boa-Vista/Ilha das Onças/Capital

1899 Dec.635, 23.01 Vila do Pinheiro/Capital

Mosqueiro/Capital

Complementar;

extinta em 1901.

Complementar;

extinta em 1901.

Dec.649, 28.02 Mauricia/Mosqueiro

Rio Acará/Itapicurú

Recreio/Barcarena

Marituba e Araripe/Estrada de ferro de

Bragança

Aracy/Mosqueiro/Capital

Transferida de

Barreira; extinta

em 1901.

Transferida de

Castanhal.

Transferida de

Conceição.
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Itupanema/Conde

Santa Maria/Caraparú

Benevides/ Estrada de ferro de Bragança

Tracuateua/Mosqueiro/Capital

Castanhal/Estrada de ferro de

Bragança/Capital

Igarapé Petymandeua/Inhangapy/Ca-pital

Igarapé Aura/Capital

Dec. 650, 28.02 Igarapé-pucá/Ponta de Pedras

Curral Panema/Ponta de Pedras

Ambas convertidas

de femininas.

Dec. 659, 16.03 Caldeirão/Soure

Jubim/Soure

Ambas convertidas

de femininas.

Dec.662, 18.03 Condeixa/Monsarás

Camará/Monsarás

Ambas convertidas

de femininas.

Dec. 666, 24.03 Rio Arrozal/Chaves

Rebordello/Chaves

Transferida para o

rio Goiabal em

1900; extinta em

1901.

Criada

anteriormente;

extinta em 1901.

Dec. 673, 03.04 Pracujará/Portel Criada

anteriormente.

Dec. 682. 18.04 Mututy/Breves Convertida de

masculina.

Dec. 683, 18.04 Bujaru/São domingos da Boa-Vista

Rio Bujaru/ São domingos da Boa-Vista

Igarapé Jaboty-cacá /São domingos da

Boa-Vista

Capim/ São domingos da Boa-Vista

Duas últimas

criadas

anteriormente.

Dec. 689. 29.04 Itaboca/Mojú
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Dec. 690, 29.04 Igarapé Tapiocaba/Acará Criada

anteriormente.

Dec. 697, 17.05 Gurupá

Dec. 706, 19.06 Pombal/Porto de Móz

Veiros/ Porto de Móz

Boa-Vista/ Porto de Móz

Tapará/ Porto de Móz

Dec. 710, 23.06 Mamuará/Óbidos

Dec. 712, 27.06 Rio Panacuéra/Igarapé-miry

Rio Anapú/ Igarapé-miry

Dec. 714, 01.07 Monte Alegre (parte baixa)

Ereré/Monte Alegre

Cuçarú/ Monte Alegre

Convertidas de

femininas.

Dec. 716, 05.07 Curral Velho/Bragança

Dec. 738, 01.08 Limondeua/Vizeu

Siringa/Vizeu

Criadas

anteriormente.

Dec. 739, 01.08 Salinas

Dec. 748, 16.08 Barreiras/Itaituba

Dec. 749, 16.08 Brasília Legal/Aveiros

Dec. 750, 16.08 Macapá

Araguary/Macapaá

Bailique/Macapá

Baturité/Macapá

Convertida de

feminina.

Convertida de

masculina.

Dec. 750, 16.08 Apurema/ Macapá. Extinta em 1899.

Dec. 765, 20.09 Mocajuba

Dec. 767, 25.09 Jacaré-Xingú/Cametá

Joroca/Cametá

Juaba/Cametá

Janua-Coeli/Cametá

03 últimas

convertidas de

femininas.
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1900 Dec. 802, 19.01 Pacamorema/Curuçá Convertida de

feminina; extinta

em 1901.

Dec. 802, 19.01 Cabeceiras/Rio Gurupá/Curuçá Extinta em 1901.

Dec. 834, 07.04 Ilha de Santa Anna/Macapá

Mucuras/Collares

Dec. 837. 19.04 Arêas /Gurupá

Jacupy/Gurupá

Murucucu/Gurupá

Dec. 842, 07.05 Igarapé Fundo/Anajás

Portaria 31.08 Maracanã

Capim/São Domingos da Boa Vista

Costa de Baixo/Óbidos

Dec. 913, 23.10 Paraguaya/Baía do Sol/Mosquei-

ro/Capital

1901 Dec. 941, 23.01 Óbidos Grupo Escolar;

complementar.

Dec. 966, 23.02 Grupo Escolar;

complementar.

Dec. 968, 07.03 Amapá/Aracary

Dec. 1041, 06.07 S. João de Araguaya/Baião

Areão/Baião

Extinta em 1901.

Dec. 1054, 19.07 Complementares de Macapá, Gurupá, S.

Caetano de Odivellas, Marapanim,

Salinas, Castanhal, Pinheiro, Mosqueiro.

Extinta em 1901.

Dec. 1059, 02.08 Arapiranga/Vigia Convertida de

feminina.

Dec. 1059, 02.08 Mucura e Tajurá/Vigia Extinta em 1901.

Dec. 1023, 27.11 Barcarena

Souza/Capital

Convertida de

masculina.

13 últimas criadas
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Ananindeua/Capital

Marituba/Capital

Maguary/Capital

Mocajuba/Capital

Benevides/Capital

Araripe/Capital

Colônia Ferreira Pena/Capital

Marapanim/Capital

Caraparú/Capital

Tauá/Capital

Carananduba/Capital

Itapanema/Capital

anteriormente.

Dec.1093, 06.12 Santa Maria da Barreta/São Caetano de

Odivellas

Cuinarana/Marapanim

S. Roberto/Maracanã

Nazareth/Maracanã

Quatipurú/Bragança

Urumajó/Bragança

Curral Velho/Bragança

S. João de Pirabas/Salinas

Criada

anteriormente.

Criada

anteriormente.

Criada

anteriormente.

Criada

anteriormente.

Convertida em

mista.

Convertida em

mista.

Criada

anteriormente.

Convertida em

mista.
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Dec. 1093, 06.12 Elementar de Pacamorema/Curuçá

Elementar da colônia de Couto

Magalhães/Curuçá

Elementar da Santíssima Trindade/São

Caetano de Odivellas

Elementar de Mojuim/São Caetano de

Odivellas

Elementar de S. João da Ponta/ São

Caetano de Odivellas

Extintas em 1901.

Dec. 1104, 26.12 Rio Campumpema/Abaeté

Guajará de Beja/Abaeté

Villa/Ourém

Tentugal/Ourém

Tupinambá/Ourém

Igarapeassú/Ourém

Igarapé Mãe do Rio/Irituia

Mocajuba/Mocajuba

S. Pedro de Vizeu/Mocajuba

Itaquara/Baião

Araquembaua/Baião

Itacayunas/Baião

Cairary/Mojú

Convertida em

mista.

Convertida em

mista.

Convertida em

mista.

Criada

anteriormente.

Criada

anteriormente.

Criada

anteriormente.

Convertida em

mista.

Fonte: Collecção de Leis do Pará (Elaborado pela autora).
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É explícita a expressão numérica que a escola mista foi ganhando –

principalmente a partir de meados dessa década – no processo de expansão do ensino

público primário no Pará republicano, em relação às duas décadas anteriores, como consta

no quadro acima. Mas, é necessário considerar algumas singularidades nesse processo.

Nota-se que um número considerável de escolas foram extintas em algumas

localidades, o que aponta para uma fragilidade institucional dessas escolas, que pode ser

resultante ou da flutuação das demandas, ou da recusa desse modelo e da predileção das

escolas unissexuais.

Também é perceptível que a sua criação em várias localidades teve como

origem as escolas já existentes, masculinas ou femininas, o que, nesses casos, não

contribuiu para a ampliação numérica do quadro de escolas públicas, mas gerou um

diferencial na composição escolar, nas localidades onde isso ocorreu. A conversão de

escolas unissexuais para mistas parece um sintoma da desestruturação de um padrão

escolar.

As conversões de escolas também apresentam uma situação instigante. Elas

sugerem, por um lado, a permanência dos professores no magistério misto e, por outro, a

ampliação da participação das meninas em escolas masculinas. Em Marapanim a escola

mista foi convertida de masculina, e permaneceu regida por professor, a de Mututy, em

Breves e a de Baturité, em Macapá, também foram convertidas de escolas masculinas e,

em caso provável de os professores não terem sido substituídos por professoras, somam-se

três o número de escolas mistas regidas por professores. Esses casos corrompem o

prescrito na legislação do período, que prevê somente a docência feminina para essas

escolas – apesar de não proibir a masculina – o que, mais uma vez deixa marca da força

das práticas educativas subvertendo a ordem estabelecida.

Por fim, sua expansão numérica bem maior no interior do estado que na capital

é mais um indicador da relutância do governo republicano em tornar as escolas mistas

centrais na organização do ensino. Sendo privilegiadas para marcar a presença do poder

público por todo o estado, elas aparecem como um artifício, ao mesmo tempo em que

foram subsumidas em territórios com menor expressividade que a capital.
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Ao final dessa década a escola mista voltou a ser lugar de controle e ordenação. 

Isso ocorreu por meio do Decreto 625, de 02 de janeiro de 189971, o qual estabelecia a

possibilidade de criação de escolas mistas e as integrou à organização do ensino primário. 

Esse documento é significativo por indicar dissensos na institucionalização

dessa escola, assim como a contradição entre o pretensamente novo e o tradicional, no

campo educativo.

Com significado de mudança na estrutura educativa, as escolas mistas seriam

caracterizadas como aquelas [...] em que poderão ser admittidas as creanças de um e outro 

sexo (PARÁ. Decreto 625, de 02 de janeiro de 1899, art. 59), o que resvala em direção da

co-educação dos sexos. Contudo, a relação de meninos e meninas na escola ainda era

sutilmente apresentada como um vetor de moralidade, que deveria ser evitada.

Ainda nesse documento permaneceu a restrição em relação à junção dos sexos

na escola primária pública, em três modos: a) na proibição de professores lecionarem para

meninas em escolas mistas ou femininas, pois essa prerrogativa permanecia exclusiva às

professoras; b) na provisoriedade imputada a elas, condicionada ao fato da freqüência não

ser suficiente para a criação de duas escolas unissexuais; c) ao limite fixado apenas nas

escolas isoladas – elementares e complementares – excetuando os grupos escolares. Do

mesmo modo, a proibição da matrícula de meninas em escolas de meninos e de matrícula

de meninos em escolas de meninas, nas escolas formalmente unissexuais, representam um

valor contido nas estruturas formais que balizam a separação dos sexos e procuram garantir

a permanência da tradição. 

A forma de organização de meninos e meninas na escola mista também pode

ser explicada como reação contrária. Com a possibilidade da conjunção dos sexos nos

mesmo espaço, as restrições foram impostas na divisão de horários, separando as meninas

no turno da manhã e os meninos no turno da tarde72, assinalando uma reação negativa em

relação à efetuação da promiscuidade dos sexos.

Nas escolas mixtas a instrucção será dada promiscuamente aos meninos e ás
meninas, em duas sessões diárias de três horas; - a primeira das 7 ½ ás 10 ½ da

71 Como o conjunto de leis encontrado nos arquivos está incompleto, em alguns anos, é possível que haja
algum outro documento que tenha feito menção à organização das escolas mistas, anteriormente a esse; não
tendo sido encontrado na pesquisa trata-se do retorno dessa escola nas prescrições legais, a partir do
documento referenciado.
72 Não foi possível verificar a discussão sobre a dupla jornada de trabalho das professoras nas escolas mistas,
e se essa divisão se realizou efetivamente.
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manhã, destinada ás alumnas, a segunda das 2 ás 5 da tarde, destinada aos
alumnos [...] (PARÁ. Decreto 625, de 2 de janeiro de 1899, art. 64). 

Duas peculiaridades podem ser destacadas nesse formato. Em primeiro lugar,

para cumprir a separação, os alunos e as alunas das escolas mistas tiveram o tempo de

estudos regulares reduzido em 1 hora em relação às escolas unissexuais, que praticavam 4

horas de estudos pela manhã. Em segundo lugar, a divisão da escola em dois turnos, além

de imputar a dupla jornada de trabalho às professoras de escola mista, ainda lhes

acrescentou hora a mais de trabalho, sem a devida remuneração. Essa disparidade não

passou despercebida. João Lemos publicou na revista A Escola sua reclamação diante

excesso de trabalho da professora [...] que pretensamente trabalha seis horas por dia [...]

não entrando na linha de conta a recompensa pecuniária, que não soffreu augmento

algum (A ESCOLA. Belém, Ano 2, nº. 20, 1901, p.207). É possível que reclamações desse

tipo tenham conduzido a uma mudança na remuneração por meio legal, ocorrida em junho

desse ano. Com ela foram refeitos os salários das professoras, o qual se tornou superior em

relação aos professores de escolas unissexuais nas escolas de 3ª entrância, da capital do

Estado, e 2ª entrância, das cidades do interior. Nas escolas elementares de 1ª entrância, das

vilas e freguesias, a desigualdade permaneceu, como se percebe no quadro 16.

QUADRO 18
DESPESAS COM PESSOAL DAS ESCOLAS PRIMÁRIAS PARA 1899-1900

PROFESSORES/AS DE [...] SALÁRIO

Escola modelo 2:000$000

Escolas complementares de 3ª entrância 1:440$000

Escolas complementares mistas de 3ª entrância 1:500$000

Escolas complementares de 2ª entrância 1:080$000

Escolas complementares mistas de 2ª entrância 1:200$000

Escolas complementares de 1ª entrância 960$000

Escolas complementares mistas de 1ª entrância 960$000

Escolas elementares de 3ª entrância 1:410$000

Escolas elementares mistas de 3ª entrância 1:440$000
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Escolas elementares de 2ª entrância 1:050$000

Escolas elementares mistas de 2ª entrância 1:080$000

Escolas elementares de 1ª entrância 930$000

Escolas elementares mistas de 1ª entrância 960$000

Fonte: PARÁ. Lei n. 669, 1899 (Elaborado pela autora).

Assumir a escola mista significou para as professoras, ao mesmo tempo, um

alargamento no mercado de trabalho, e um acréscimo pecuniário (com exceção das

professoras de escolas de 1ª entrância), levando-se em conta os salários de professores e

professoras de escolas unissexuais.

O século XIX sublinhou esses dissensos, que acompanharam não só a trajetória

da escola mista no Brasil, como também na Europa. Portugal, por exemplo, em sua

reforma de ensino de 1894, previu a criação de escolas mistas nas freguesias muito

extensas e com pouca densidade populacional, como exceção à regra da criação de uma

escola elementar para cada sexo (PORTUGAL. Decreto approvando a reforma dos

serviços de instrucção primária [...], 1894, art. 6º). No ano de 1896, do mesmo modo que

no Brasil, a prática das escolas mistas foi regulamentada com a separação de sexos, mesmo

sem definir o modo como isso ocorreria (PORTUGAL. Decreto approvando a parte I do

regulamento geral do ensino primário [...], 1896, art. 53). A justificativa da inserção dessa

escola na organização do ensino também se fundamentou no fator econômico, sendo este

descrito no documento como o único motivo plausível. Com recusa em relação à reunião

de meninas e meninos na escola, a escola mista ganhou espaço na cena portuguesa. As

escolas públicas e particulares, em 1897, somavam no país, 5.339, das quais 3.166

masculinas, 1.804 femininas e 369 mistas (EDUCAÇÃO NACIONAL. Porto, 24 de

janeiro de 1897).

Mesmo adotando esse formato, as escolas mistas portuguesas continuaram a

ser alvo de críticas. Na segunda sessão do Congresso Pedagógico, o professor de Trancozo, 

João da Costa Lima, apresentou em seu nome e no de seus colegas de Guarda e Gouveia,

em requerimento que escolas mistas fossem desdobradas em escolas distintas para cada

sexo. Nesse mesmo requerimento solicitou que as escolas masculinas fossem regidas única

e exclusivamente por professores (EDUCAÇÃO NACIONAL. Porto, 18 de abril de 1897).
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Essa fala insinua que, aliada à questão de ordem moral, a recusa da escola mista

portuguesa esteve centrada na disputa entre homens e mulheres pelo mercado de trabalho. 

Com argumento fincado na necessidade do ensino ser diferente para cada sexo,

o professor de Freixeiro, José Alves de Souza, solicitou o desaparecimento da cataplasma

escola mixta (EDUCAÇÃO NACIONAL. Porto, 12 de janeiro de 1898). Nas sublinhas

desse argumento, percebe-se a aliança entre a educação escolar ao papel que homens e

mulheres devem cumprir na sociedade.

Acompanhando o movimento ascendente da criação de escolas mistas, o final

do século XIX também foi efervescente na discussão sobre a reunião de meninas e

meninos na escola. No Brasil, associada ao conceito da co-educação dos sexos – a escola

mista se expande como discussão em âmbito nacional. A revista A Escola, divulgando essa 

discussão, trouxe para o domínio local a dimensão que o tema vinha tomando. Em 1900, o

Congresso Nacional de Educação definiu suas teses para debate, dentre elas:

27º. Coeducação dos sexos nas escolas e nos institutos de ensino primário.
29º. Organização de institutos de ensino secundário para o sexo masculino.
39º. Coeducação dos sexos nos institutos do ensino secundário.
51º. Coeducação dos sexos nos institutos de ensino superior (A ESCOLA. Ano
1, nº 01, mai. 1900).

A discussão do tema da co-educação dos sexos foi acompanhada pelo Pará, que 

o propôs esse mesmo tema como tese para a primeira reunião do Congresso Pedagógico,

aqui restrito ao ensino primário e ao ensino normal (A ESCOLA. Belém, Ano 1, nº 05.

Ago. 1900). 

A consolidação desse tipo de escola no estado pode ser notada na estatística

escolar do ano de 1900, que contou, das 577 escolas públicas primárias, com 133 mistas,

sendo 120 elementares e 13 complementares (VERÌSSIMO, 1891; A ESCOLA. Belém,

Ano 1, n. 2, 30 de maio de 1900). 

Nessas escolas participaram na docência, professoras nomeadas pelo governo

do Estado. Tem-se o registro nos anos de 1900 e 1901.
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QUADRO 19
PROFESSORAS DE ESCOLAS MISTAS

ANO ESCOLA PROFESSORA

1900 Macapá Cora Carvalho Penna Rólla

Salvaterra Constantina Miranda

Maracanã Ana Crealdina da Costa

Capim/São Domingos da Boa Vista Maria Clarinda de Souza Ferreira

Costa de Baixo/Óbidos Clara Ferreira Brandão

1901 S. Caetano de Odivellas Bárbara Luiza de Britto Farias

Arapiranga/Vigia Constantina da Costa Porto Nunes

Pacamorema/Curuçá Henriqueta Gomes dos Santos

Colônia Couto Magalhães/Curuçá Maria da Conceição Bezerra

Santa Luzia do Engenho/Curuçá Vircia Maria de Nazaré Teixeira

Santíssima Trindade/São Caetano de 

Odivellas

Venina Amélia dos Santos

Mojuim/São Caetano de Odivellas Anna dos Santos Farias

Santa Maria da Barreta/ São Caetano de 

Odivellas

Adolphina de Caxias Martins

Cuinarana/Marapanim Maria Lima Monteiro Gomes

S. Roberto/Maracanã Maria Urbana de Lima

Nazareth/Maracanã Anna de Faria Pinheiro

Quatipirú/Bragança Joaquina Alves Barreto Junior

Urumajó/Bragança Maria do Patrocínio Ribeiro

Curral Velho/Bragança Sancha de Castro Pinheiro

S. João de Pirabas/Salinas Mariana Tiburcio de Mattos Muniz

Rio Anapú/Igarapémiry Joanna Baptista Caripuna

Rio Campumpema/Abaeté Jovita Pereira Chaves de Araujo

Guajará de Beja/Abaeté Maria Pimentel Coutinho

Villa de Ourém Cesalpina Ferreira Belfort

Tentugal/Ourém Joanna Augusta de Almeida
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Tupinambá/Ourém Anna Paulina de Araujo

Igarapeassú/Ourém Palmyra Martyres dos Santos e Souza

Igarapé Mãe do Rio/Irituia Rita Lopes Macedo Cordeiro

Jacarexingu/Cametá Ângela dos Anjos Martins

Juaba/Cametá Potenciana Alho do Carmo

Mocajuba/Mocajuba Ernestina Moreira Lobato

S. Pedro de Vizeu/Mocajuba Guilhermina Maria Martins

Itaquara/Baião Josepha Ayres Gonçalves

Araquembaua/Baião Sensata Simões rodrigues

Itacayunas/Baião Maria Juliana Gomes Leitão

Capim/Domingos da Bôavista Maria Clarinda S. Ferreira

Igarapé Jaboticacá/Domingos da Boavista Christina Rodrigues Seabra

Cairary/Mojú Constança de Andrade Pastana

Ananindeua/Capital Izabel H. de Almeida Haussler

Villa de Mosqueiro/Capital Raymunda Bentes Rodrigues

Barcarena/Capital Feliciana Neves Noronha

Souza/Capital Joaquina Frederica de Jesus

Marituba/Capital Philomena Branco Bevilaqua

Maguary/Capital Francisca Cyriaco Girão

Mocajuba/Capital Ermelinda Velloso B. Ferreira

Benevides/Capital Evangelina Zulmira Souza

Araripe/Capital Joanna Nogueira de Almeida

Colônia Ferreira Pena/Capital Rita Linhares Meneschal

Marapanim/Capital Maria Newton Soares

Caraparú/Capital Catharina de Assis Rego

Tauá/Capital Maria Emilia Cordeiro

Carananduba/Capital Joaquina Pereira Amador

Itapanema/Capital Francisca Lopes Castello Branco

Grupo Escolar Gonçalo Ferreira/Curuçá Theóphila Teixeira Pinheiro

Fonte: Collecção de Leis do Pará (Elaborado pela autora).
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Se o movimento ascendente na formação de professoras criou condições para a 

institucionalização de escolas mistas – por essas só poderem ser regidas por professoras –

em um sentido inverso, a criação ascendente de escolas mistas também possibilitou a

ampliação da participação das mulheres nas escolas primárias públicas.

A participação de professoras na escola mista, numericamente ascendente, é

pensada como prática de resistência. Usando o discurso da maternidade como uma forma

de garantir sua sobrevivência e obter outros poderes no campo de trabalho (FRAISSE;

PERROT, 1994a), as professoras atravessaram o controle submerso nas argumentações que 

as direcionaram à docência de meninos e meninas. As representações da professora-mãe,

imputadas a elas pelo discurso masculino, se revelou em elemento colidente entre as

interdições e as negociações que mediaram o trabalho docente feminino.

4.4.1. Co-educação na Escola Normal

Consolidada nacionalmente pelo governo republicano, a Escola Normal

brasileira se estabeleceu em meio a discussões balizadas por significados sociais do

feminino e do masculino (VIDAL; CARVALHO, Op.cit.). Isso também ocorreu no Pará

que, no seu processo de formação de professores e professoras, não escapou às

contradições próprias do período. Do mesmo modo que no ensino primário, a co-educação

dos sexos nesse campo conviveu com aceites e restrições, entrecortadas pela vontade de

modernizar a educação e por conceitos tradicionais que a atrelavam ao passado.

Com o ideal de organizar escolas em que homens e mulheres possuíssem

educação diferenciada em tempo, espaço e saberes, o governo republicano paraense,

escapando às já consolidadas experiências do ensino misto, se iniciou em legislar sobre a

formação docente, com a criação de duas Escolas Normais, uma para professores, outra

para professoras, por meio do Decreto de 29 de fevereiro de 1890. Veríssimo (Op.cit.,

p.117), em seu relatório, afirmou que esse regulamento [...] seguiu de perto o projeto da

organização do ensino normal para o Rio de Janeiro, apresentado á Câmara dos

Deputados pelo Sr. Ruy Barbosa, em 1882[...], o que deixa claro a permanência do projeto

imperial nas linhas escritas pela República. 
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Marcando a diferença na educação de homens e mulheres, o currículo escolar

projetou, além dos conhecimentos científicos comuns, conteúdos que traduziam diferenças

sexuais:

Art. 2º O curso normal comprehende as disciplinas seguintes, todas
obrigatórias:
15ª Uso dos principaes instrumentos nas industrias fundamentaes (para os
homens).
16ª Prendas de agulhas (para as mulheres)
17ª Gymnastica, consistindo para as mulheres em exercícios
especialmente callisthenicos. Para os homens exercícios militares
(PARÁ. Portaria 64, de 04 de fevereiro de 1890, p.10).

A preferência por professoras na escola feminina indica que esse padrão não se

mantinha por uma questão estritamente financeira, mas privilegiadamente de ordem moral.

A contratação de professoras para a escola normal de mulheres, sempre que possível, era

preferível, a despeito da despesa com dois professores para a mesma matéria.

Na organização dos espaços de estudos previstos, privilegiaram-se lugares

diferenciados: O Governo, com o concurso do director e professores, promoverá, no mais

breve prazo possível a fundação de uma bibliotheca em cada uma da escholas normaes e

dos muzeus precisos para o estudo pratico e experimental das disciplinas do programma

(PARÁ. Portaria 64, de 04 de fevereiro de 1890, Art. 115, p.30). Isso de fato não ocorreu,

considerando que as escolas foram logo agregadas, mas é importante ressaltar que não foi

possível planejar espaço algum de conhecimento que congregasse os dois sexos. Com a

previsão da criação de duas escolas, provisoriamente, a escola feminina deveria funcionar

em sala separada no Collégio Nossa Senhora do Amparo, e a masculina em sala separada

no Lyceu Paraense. Foi prevista, também, uma escola primária modelo para cada sexo, e

um jardim de crianças anexado à escola do sexo feminino.

Esse formato diferenciou a Escola Normal do Pará da Escola Normal de São

Paulo, esta última reformada em 12 de março de 1890, a qual foi projetada para receber

alunos de ambos os sexos em um único prédio. O que havia de comum em ambas, nesse

momento era a recusa da co-educação dos sexos, já que alunos e alunas permaneciam em

turmas separadas o que evidencia a força dos princípios morais e religiosos inseridos na

fala dos promotores da reforma (ALMEIDA, 2006b). 
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No Pará, esse princípio logo foi desestruturado. Por ter se mostrado como

prática adversa, no mesmo ano foi feita a agregação das Escolas Normais, em uma só

commum a ambos os sexos (PARÁ. Decreto 165, de 23 de julho de 1890, art. 1º).

As razões apresentadas oficialmente giraram em torno de questões de ordem

econômica e pedagógica. A econômica fundamentou-se no argumento de que a matéria da

escola normal para o sexo masculino [...] é apenas de 14 alumnos, onerando os cofres do Estado

com esse diminuto número; a junção, de acordo com o texto, trazia grande economia para o

Thezouro Publico (A ESCOLA. Belém, Ano 1, nº 04. jul. 1900, p. 361-362). A razão de

ordem pedagógica aponta que o ensino co-educativo nos estudos dessa escola seria apropriado

pelas suas vantagens pedagógicas de grande alcance. Dito isso, nada se oppõe, antes de

tudo se aconselha a coeducação dos sexos nos estudos normaes (PARÁ. Decreto 165, de

23 de julho de 1890).

Esses são indícios de que, a partir desse momento, foi realizada no Pará a

Escola Normal com ensino misto. E, tendo sido excluída a matéria para o sexo masculino –

permanecendo a feminina – deduz-se que foi posta em prática a co-educação dos sexos na

formação de professores e professoras, com tempo, espaço e saberes de alunas e alunos

compatibilizados no turno da manhã. Disso se apreende que a escola normal mista se

consolidou mediada pela expressiva participação das mulheres na formação docente. 

Somado a isso, a divulgação e a defesa da co-educação dos sexos no ensino

normal, foram se sedimentando. Veríssimo (Op.cit.) argumentou favoravelmente a criação

de uma única Escola Normal, com razões de várias ordens. 

A partir do problema de ordem moral e natural, opunha-se à noção corrente de

que no Brasil não seria possível a co-educação dos sexos, por sermos – os brasileiros –, em 

nossos costumes, imorais. Portanto, argumenta o autor, não seria admissível que moças e

rapazes freqüentassem a mesma casa de educação. Contrariando esse argumento,

apresentou a experiência regular e sem escândalos das escolas paraenses que praticam o que

chama de co-educação dos sexos:

[...] julgo antes que o Brazil presta-se admiravelmente á coeducação dos
sexos.
E não é com palavras, sinão com factos que o demonstrarei.
No Pará há mais de doze annos que nas escolas é correntemente praticada
essa fórma de educação, sem jamais, que me conste, ter dado motivos
contra o seu estabelecimento.
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No ensino particular, não só das escolas primarias sinão dos collegios, é
também desde muito praticada, sem trazer nenhuma irregularidade ou
escândalo [...] (VERÍSSIMO, Op.cit., p.120).

Somou a isso a vantagem pedagógica da reunião dos sexos na escola que, por meio da

educação moral, da disciplina e da ordem, e no caso de existir vício no caráter e nos costumes dos

brasileiros, pode combatê-lo. E, no que se refere às Escolas Normais:

[...] encarregadas da educação dos futuros professores, ainda mais se
impõe essa reunião como meio de verificar e, consenti-me dizel-o,
experimentar a moralidade, a boa educação, o caracter dos futuros
professores e professoras.
A mocidade que freqüenta as escolas normaes, não póde nem deve ser
considerada uma mocidade comum, ella faz ali um noviciado que deve
ser severo, para uma carreira que, entre todas, exige a mais severa
honestidade particular e publica e a mais alta comprehensão do dever.
Portanto, é desde que a escola que os que se preparam para essa carreira,
devem educar-se e ser educados n’estes princípios (VERÍSSIMO, Op.cit.,
p.182-183).

Dado que a temática não era consenso no cenário educacional paraense, essa

discussão permaneceu como tema de debates até, ao menos, o final do período em estudo.

Na sessão do Congresso Pedagógico do Pará, de 1900, isso se nota, com conotação dada

para o debate, que travava-se em torno das vantagens ou desvantagens da co-educação dos 

sexos na Escola Normal (A ESCOLA. Belém, Ano 1, nº 05. Ago. 1900).
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4.5. Inserção da escola mista nos grupos escolares

Como proposta modernizadora, os grupos escolares foram criados em conexão

com o projeto nacional republicano. Implementado em São Paulo, em 1893, e estendido

para outros Estados no final do século XIX e início do XX73, esse modelo de escola

pública tornou-se um dos ícones da ruptura com o passado imperial, qualificado como

lugar da higiene, do controle e da racionalidade pedagógica. 

Os grupos escolares incorporaram o princípio das classes seriadas reunidas sob

uma só direção, com métodos pedagógicos modernos, articularam saberes e fizeram

circular o projeto educativo republicano. Sua implementação se configurou como prática e

representação da nação brasileira, formada por uma sociedade ordeira e progressista.

Construídos como alegorias monumentais, sua organização espacial traduziu sua função

pedagógica de ensinar, conduzindo comportamentos e a interiorização das representações

sociais (FARIA FILHO; VIDAL, 2000, p.25). O controle do tempo – valor experienciado

pelas sociedades industrializadas – também possuiu o sentido de naturalizar em todos os

lugares, o urbano. Acopladas à concepção de ensino, as práticas escolares empregaram

essa idéia na distribuição de horários e turnos. Lopes define melhor esse sentido:

Opondo-se ao tempo cíclico e amplo das concepções agrárias, a nova realidade
urbana e burguesa pressupõe uma nova formação: o tempo linear, do trabalho, da 
disciplina, do início e do fim, da hierarquia e da ordem. Espaço e tempo serão
reordenados, nesse sentido, espaço e tempo escolar serão estruturados para essa
formação (LOPES, s/d, p.5).

Planejados em ordem simétrica, com espaços para lazer, higiene, estudos e

controle do trabalho docente, os grupos escolares se tornaram o núcleo organizativo de

uma nova cultura escolar, que foi sedimentada nas primeiras décadas do Brasil republicano

por meio da organização de novos tempos, rotinas e diretrizes que, como ensina Júlia

(2001, p.15) permitiram a transmissão desses saberes e a incorporação desses

73 No Rio de Janeiro, o primeiro grupo escolar instalado data de 1897; no Pará, em 1899; no Maranhão, o
sistema de grupos escolares foi instituído em 1903; em Minas Gerais, o primeiro grupo escolar da capital foi
criado em 1906; no Rio Grande do Norte e no Espírito Santo, em 1908; em Santa Catarina, em 1911; na
Paraíba, o primeiro grupo escolar foi inaugurado em 1916; no Piauí, as escolas reunidas permaneceram até
1922, ano da criação do primeiro grupo escolar. Com caminhos diferentes, o que agregava todos era a sua
fundamentação na modernidade republicana (PINHEIRO 2002; VEIGA, Op.cit.). 
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comportamentos, normas e práticas, de acordo com as finalidades [...] desejadas. Com

essa nova cultura incorporada nos grupos escolares [...] todo o espaço escolar convertia-se

em ambiente educativo, moralizante e civilizador (SOUZA, 1998b, p.49).

No Estado do Pará, como mencionado, os grupos escolares foram

institucionalizados com o Regulamento Geral do Ensino Primário, de 1899. A instalação

poderia ser feita nos distritos escolares da capital e nas sedes dos municípios, com o

critério de haver pelo menos quatro escolas de ambos os sexos, no raio fixado para a

obrigatoriedade; essas características permitiam ao Governo reuni-las, fazendo-as

funcionar em um só prédio. Com regime e método das escolas-modelo, os grupos escolares 

deveriam comportar no máximo 300 alunos de cada sexo, em sessões femininas e

masculinas, com uma só direção (PARÁ. Decreto 625, de 2 de janeiro de 1899, art. 84).

Para os primeiros grupos foram alugadas casas para recebê-los, logo, os

prédios não observaram de pronto todas as convenções típicas da época, mas, como

ideário, seguiram à risca o modelo paulista: criados para fins de controle e organização do

poder estatal, os grupos escolares foram previstos para reunir escolas, em um único prédio,

o que facilitaria sobremaneira o trabalho de fiscalização, dando, ao mesmo tempo, sinais da 

ordem e do progresso.

Como conseqüência desse documento foi inaugurado o primeiro Grupo Escolar 

no interior do Estado, na cidade de Alenquer, ainda no ano de 1899; os grupos escolares

foram numericamente ampliados nos anos subseqüentes, como se vê no quadro 20. Ao

contrário do que ocorreu em São Paulo, onde os grupos escolares foram criados para

atender aos núcleos urbanos, como afirma Souza (Op.cit.), no Pará o governo estadual

previu a criação na capital, mas, por motivo não justificado, privilegiou a sua instalação em 

municípios interioranos. Na capital, os grupos escolares começaram a ter vida somente

dois anos depois, em 1901.

Quadro 20:
GRUPOS ESCOLARES

ANO DOCUMENTO LOCAL NOME

1899 Dec. 722, 10.07 Alenquer Fulgêncio Simões

1900 Dec. 805, 22.01 Bragança Corrêa de Freitas
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1900 Dec. 806, 22.01 Curuçá Gonçalo Ferreira

Dec. 832, 03.04 Santarém

Dec. 896, 19.09 Cametá D. Romualdo de Seixas

1901 Dec.935, 07.01 Belém José Veríssimo (Quarto

Grupo)

Dec. 941, 23.01 Óbidos

Dec. 1009, 04.05 Maracanã

Dec. 1029, 08.06 Belém (Largo de Santa

Luzia)

Dec. 1057, 31.07 Vigia

Dec. 1067, 12.08 Belém

Revista “A Escola” Soure Júlio Cezar

Fonte: Collecção de Leis do Pará; A ESCOLA. Belém, Ano 2, nº. 17, 1901 (Elaborado pela autora).

De acordo com o documento que os originou, a sua organização ocorreu da

reunião de escolas isoladas, femininas e masculinas, já existentes, do que se presume que a

meta da expansão do ensino não era central na integração dos grupos nas comunidades; o

desejo de sustentar a imagem do grupo escolar, como representação do governo

republicano se fazia presente na prescrição.

O projeto de construção do prédio do Grupo Escolar José Veríssimo,

apresentado nas imagens 3 e 4, é significativo, pois é um indicador de como no Pará o

projeto de modernização da escola republicana foi praticado.

Seguindo a ordem planificada, o movimento diário dos alunos começava com o 

acesso à escola pelos dois jardins. Já na entrada a separação dos sexos era feita. O caminho 

percorria um pátio acessível a uma única portaria que servia de fiscalização para ambos os

lados. Após a primeira fiscalização feita na portaria, o passeio dos alunos terminava nas

duas salas de estudo frontais às duas salas de banho. Os professores seguiam o mesmo

percurso até o final do corredor, para assentar-se em seus gabinetes de trabalho. Para os

alunos e alunas que seguissem até o segundo pavimento, a mesma distribuição de salas e
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salas de banho os esperava. Com o mesmo tamanho do espaço das duas salas dos

professores no pavimento térreo, o gabinete do diretor finalizava o percurso.

A simetria entre as 08 salas de aula e as 08 salas de banho imprimiu a

conotação da higiene como sustentação do espírito modernizador do grupo escolar José

Veríssimo. O número de espaços para a higienização contrasta com a ausência de espaços

coletivos para estudos, como biblioteca ou museu – típicos dos protótipos da época– por

onde se vê que as variações impressas nas práticas educativas ocorreram de acordo com o

projeto educacional de cada Estado, mas olhando de perto o modelo paulista74.

Outra marca na organização do grupo escolar, visível nas imagens abaixo, diz

respeito ao controle interno de alunos e professores, predominante nos dois pavimentos do

prédio: um, na portaria, outro no gabinete do diretor; este último instalado no mais distante

lugar de acesso, marcando a inacessibilidade do poder instituído. O diretor do Grupo seria

o único que teria acesso a ambas as alas; a parede central que dividia a ala feminina da

masculina impedia o acesso dos professores às alas femininas e das professoras às alas

masculinas.

A suntuosidade do prédio, composto em dois pavimentos e com arquitetura

imponente e clássica (cf. imagem 5), prevaleceu como marca de visibilidade impressa na

cidade. A área externa do prédio, com jardim e pátio também imprime essa mensagem. 

74 A arquitetura paulista deu exemplo marcante para a construção dos grupos escolares: [...] Em dois
pavimentos contrastava com as habitações e a arquitetura da época, com um programa arquitetônico para
oito salas de aula (quatro para cada sexo) e um reduzido número de ambientes administrativos. (MOREIRA,
2005, p.41).
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Ainda por meio dessas imagens, chega-se àquilo que é central neste texto: os

primeiros grupos escolares paraenses mantiveram o princípio da organização escolar

fundamentada na separação de meninas e meninos, o que é perceptível também na criação

do grupo escolar da cidade de Alenquer:

As escolas publicas isoladas, complementares e elementares, creadas na cidade
de Alenquer, passam a funccionar conjunctamente no prédio [grupo escolar] para 
esse fim arrendado pelo governo [...]
As aulas funccionarão em duas secções disctintas – a feminina das 7 ½ ás 11 ½
horas da manhã e a masculina de 1 ás 5 horas da tarde (PARÁ. Decreto 722, de
10 de julho de 1899, art.1º, art.3º).

Sem edifício apropriado para separar espacialmente as secções femininas das

masculinas, o documento previu que a separação fosse mantida em tempos diferenciados.

Mantendo duas secções de funcionamento, garantia a permanência de meninas e meninos

no grupo, mas com o padrão divisor de sexos. Logo, todo o curso pertinente ao ensino

primário, elementar e complementar, das escolas existentes na cidade, foi abrigado no

grupo escolar, em turmas separadas por sexo. O documento não indica quantas escolas

deveriam ser agregadas ao grupo, portanto, não é possível afirmar se a equidade dos sexos

foi um princípio mantido nesse e nos outros grupos fundados nesse formato. Mas, está

claro que com a expansão dos grupos escolares com essa configuração, as escolas mistas

só poderiam ter existência nas escolas isoladas.

Como propagador de uma nova cultura escolar, os grupos escolares abrigavam

um velho preceito: as diferenças sexuais eram referenciais para a organização da escola.

Essa foi uma marca que se expandiu pelo Brasil, aplicado dos modelos externos, pois até o

final do século XIX, essa era a característica das numerosas escolas construídas na Europa,

como afirma Mayeur (1994). Em Portugal, sob a denominação de escolas centrais, estas

instituições compuseram a organização escolar primária no ano de 1894, nas capitaes dos

districtos administrativos ou em outras povoações, onde em virtude da densidade da

população haja necessidade de duas ou mais escolas officiaes para cada sexo

(PORTUGAL. Decretos approvando a reforma [...] serviços de instrucção secundária,

1894, art. 7º).

O projeto para os grupos escolares de São Paulo foi o detonador dessa lógica.

Assim, apresentaram as seguintes características:
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[...] Edificados simetricamente em torno de um pátio central ofereciam espaços
distintos para o ensino de meninos e de meninas. À divisão formal da planta, às
vezes, era acrescido um muro, afastando rigidamente e evitando a comunicação
entre os dois lados da escola. Esses prédios tinham entradas laterais diferentes
para os sexos. Apesar de padronizados em planta, os edifícios assumiam
características diversas, sendo-lhes alteradas as fachadas. [...] A rígida divisão
dos sexos, a indicação precisa de espaços individuais na sala de aula e o controle
dos movimentos do corpo na hora de recreio conformavam uma economia
gestual e motora que distinguia o aluno escolarizado da criança sem escola
(VIDAL; FARIA FILHO, 2005, p.25).

A separação dos sexos implantada nos grupos escolares paulistas instalou e

divulgou a eqüidade do direito à educação entre meninas e meninos, pois estavam previstas 

sempre números iguais de salas para eles. No entanto, impediu a co-educação [...] a escola 

paulista, pública e laica não ousou avançar em relação aos padrões morais

predominantes na sociedade brasileira (SOUZA, 1998a, p. 47). O movimento de inversão

desse sentido só ocorreu em 1902, quando os programas de educação integral e de caráter

enciclopédico foram facultados para ambos os sexos.

Bem cedo as contradições desse modelo foram postas na experiência dos

grupos escolares paraenses. A partir de 1901 as primeiras cadeiras mistas foram

incorporadas na organização de alguns grupos, concomitante a alguns grupos escolares que 

permaneceram no formato anterior. A inauguração das classes mistas nos grupos paraenses 

foi feita na criação do grupo escolar da cidade de Óbidos, interior do Pará:

Ficam creadas no grupo escolar da cidade de Óbidos cinco cadeiras do ensino
primário, sendo uma complementar mista e duas elementares em cada uma das
secções do mesmo grupo.
Art 4º. As aulas das cadeiras acima funccionarão em duas secções distintas – a
feminina das 7 ½ ás 11 ½ horas da manhã e a masculina de 1 ás 5 da tarde
(PARÁ. Decreto 941, de 23 de janeiro de 1901, art 3º).

Com a justificativa de [...] que a pratica tem demonstrado que o ensino

complementar nos grupos escolares das cidades do interior póde bem ser dado em uma

aula mista, commum ás duas secções, com economia para o Thesouro, além de

uniformizar os grupos escolares no Estado (PARÁ. Decreto n. 966, de 23 de fevereiro de

1901), as cadeiras mistas foram expandidas pelo governo estadual a outras localidades.

Embora a razão de ordem econômica fosse contundente na lógica do governo

estadual em incorporar uma cadeira mista nos grupos escolares, outras dimensões desse

processo podem dar conta da contraditoriedade dessa proposta em relação ao que era feito
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em outros Estados brasileiros. A conjunção de alguns fatores, acredita-se, induziu esse

processo.

Por um lado, encontra-se o discurso do governo e de intelectuais favoráveis à

modernização da educação, a partir do formato dos grupos escolares, que mobilizou a

aceitação desse projeto. Com os olhos voltados a essa experiência já realizada no exterior,

a professora Mariana Vianna publicou seu relatório de ensino na revista A Escola,

explanando sobre a sua positividade:

A França, a Alemanha, os Estados-Unidos, a Hollanda, a Bélgia, a Suissa e a
Inglaterra, dividem os estudos primários em cursos leccionados por professores
especiaes para cada um d’elles, e grupam em grandes edifícios onde a hygiene
brilha largamente, avultado numero de alumnos e alumnas. Grandes vantagens
de ordem econômico-pedagogica emanam dessa utilíssima organização escolar, a 
mais perfeita, racional e proveitosa que existe (A ESCOLA, 1901, p.20).

Esse e outros discursos reclamavam pela ordem e higienização do ambiente

escolar e, principalmente, pela sua expansão da organização escolar perfeita e racional.

Logo, a avaliação incluía a opção pelos grupos escolares e, conseqüentemente, o fim das

escolas públicas isoladas, femininas, masculinas e mistas.

Por outro lado, e como foi visto, o governo republicano expandiu

quantitativamente as escolas mistas pelo Estado; no ano de criação dos grupos escolares

essas escolas já possuíam dimensão expressiva na educação estadual, o que remete a sua

naturalização na sociedade. Disso presume-se que a prática do ensino misto impulsionou a

introdução de cadeiras mistas para o interior dos grupos, a despeito da fixidez do projeto

inicial em relação a separação dos sexos. 

Como conseqüência desses dois fatores, percebe-se uma questão de ordem

operacional. Se o os grupos foram projetados para reunir todas as escolas das cidades, e as

mistas já faziam parte da organização do ensino, o movimento crescente das escolas mistas

já criadas deveria trilhar em direção a esses grupos, mesmo com o limite inicial às escolas

complementares.

Infere-se, com esses elementos, que, sem dúvida, as razões de ordem

econômica foram importantes para justificar a criação de escolas mistas complementares,

como uma solução para a pequena demanda por esse curso. Contudo, voltamos a

argumentar que a presença expansiva de escolas mistas regidas por professoras, foi um

fator preponderante na expansão dessa modalidade de ensino nos grupos escolares.
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Considera-se, para esse argumento, que as escolas complementares mistas foram criadas,

principalmente com a conversão de escolas femininas já criadas, regidas por professoras,

conforme o quadro 21.

Então, se a escola de ambos os sexos regida por professores atendeu a uma

demanda feminina por escolarização e foi um passo na ampliação da participação de

meninas na escola, como se afirmou na seção 2; se a escola mista regida por professoras

consolidou a feminização do magistério e, portanto, ampliou a participação das mesmas na

escola, como foi explanado na seção 3; a escola complementar mista nos grupos escolares

paraenses, por sua vez, atravessou a lógica do pertencimento da mulher na escola e

representou, no processo de modernização da educação e da sociedade, um sinal da

naturalização, em um primeiro momento, da eqüidade dos sexos e, posteriormente, do

partilhamento, entre homens e mulheres, dos espaços escolares.

QUADRO 21:
ESCOLAS MISTAS EM GRUPOS ESCOLARES

ANO DOCUMENTO NOME/LOCALIDADE CONVERTIDA DE

1901 Dec. 941, 23.01 Óbidos

Dec. 966, 23.02 D. Romualdo de Seixas/Cametá

Gonçalo Ferreira/Curuçá

Corrêa de Freitas/Bragança

Fulgêncio Simões/Alemquer

Santarém

Julio Cezar/Soure

Escola feminina

Escola feminina

Escola feminina

Escola feminina

Escola feminina

Escola masculina

Dec. 1009, 04.05 Maracanã

Dec. 1057, 31.07 Vigia

Dec. 1067, 12.08 Belém

Fonte: Collecção de Leis do Pará (Elaborado pela autora). 

O não espraiamento da escola mista em todos os grupos escolares do Estado,

assim como a incorporação da escola mista apenas na cadeira complementar do ensino
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primário, pode ser um sintoma de que permanecia o ideal da separação de meninas e

meninos na escola, a despeito de sua expansão pelo território estadual. Esse movimento de

recusa e aprovação expressa mais um dissenso no percurso da institucionalização da escola

mista e do projeto modernizador da educação paraense, desta feita por meio dos grupos

escolares, pois o projeto da co-educação dos sexos, e o dos grupos escolares, apesar de

fazerem parte do mesmo projeto nacional, chocaram-se na prática escolar, ora

radicalmente, ora sutilmente.

De certo é que o empreendimento das aulas mistas passou a configurar os

tempos e espaços dos grupos escolares paraenses: os quadros 20 e 21 apontam que dos 12

grupos escolares criados, 10 grupos incorporaram as cadeiras complementares mistas; as

exceções ficaram com dois grupos de Belém: um deles – o grupo escolar José Veríssimo –

criado antes da primeira experiência, o segundo, após a sua implantação.

IMAGEM 10

GRUPO ESCOLAR DE ÓBIDOS

Fonte: Álbum do Pará, 1908
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IMAGEM 11

GRUPO ESCOLAR DE BAIÃO

Fonte: Álbum do Pará, 1908

IMAGEM 12
GRUPO ESCOLAR JOSÉ VERÍSSIMO

Fonte: Álbum do Pará, 1908
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IMAGEM 13
GRUPO ESCOLAR DE MOCAJUBA

Fonte: Álbum do Pará, 1908

Esse foi um movimento adverso ao de outros Estados brasileiros, que foram

ainda mais firmes na reticência em relação à escola mista nos grupos escolares. Em São

Paulo e no Rio de Janeiro, até ao menos o ano de 1902 permaneceu a prática da divisão

sexual nos grupos escolares. Veiga (2007) apresenta a descrição desses grupos feita por um 

inspetor mineiro, nesse ano, e nela percebe-se essa prática. Sobre o Grupo Escolar do Brás, 

de São Paulo, o inspetor notou que nele há pátios para recreios de ambas as secções. E

elogiando a ordem, característica desses grupos, destacou: 

[...] É tal a ordem disciplinar observada nesses institutos que, dado o sinal de
recreio pela sineta, a movimentação de saída é uniforme, ano por ano, sem o
menor perigo de confusão ou de promiscuidade de sexos (VEIGA, Op.cit., p.
245).

Com a inserção nos grupos escolares e com a ampliação numérica por todo o

Estado do Pará, a escola mista se consolidou como uma realidade no contexto paraense. A



199

sociedade, com a pretensão de se tornar moderna, configurou a educação como um lugar

de acerto dessa lógica, onde a escola fundamentada em princípios co-educativos foi aliada

a esse sentido. Os padrões sociais e educativos do Pará republicano foram construídos

nessa perspectiva, também em um acerto da lógica contraditória entre as representações

sociais do feminino que desassociavam as mulheres do campo intelectual e do mundo do

trabalho e as necessidades materiais impulsionadas pelas novas ordens do capitalismo

ascendente, que envolveram disputas por determinar conceitos, valores e modos de fazer a

escola.

As escolas mistas republicanas, com singularidades e restrições, consolidaram

a desestruturação de padrões pedagógicos, morais e profissionais rígidos, os quais

redimensionaram e foram redimensionados pelos lugares e ações de mulheres. As rupturas

que as mulheres fizeram no campo educativo romperam com estruturas mentais e sociais

de seu tempo. As professoras que fizeram a escola mista alteraram o formato da escola,

dentro de uma estrutura social historicamente sedimentada por relações de poder entre os

sexos e de domínio masculino.

Aqui, professoras e alunas foram tratadas como sujeitos privilegiados na

efetivação da escola mista. Mas, claro, dividiram esse fazer, com outros sujeitos em

diversos locais de poder. Sahlins (Op.cit., p.123), ao responder a questão sobre [...] quais

as condições estruturais e situacionais que levam às vezes as totalidades e às vezes os

indivíduos à condição de fazedores de história?[...] afirma que, estando as coletividades

para as tendências e os indivíduos para os eventos, [...] a escolha de sujeitos depende do

modo de mudança histórica. Retomando a seção 2, na qual vários sujeitos foram indicados

no processo de criação da escola de ambos os sexos, e seguindo em direção aos vários

momentos de participação das mulheres na escola mista nos dois outros capítulos, afirma-

se que na mudança histórica feita por meio da escola mista, ao agregar o mundo masculino

e o mundo feminino, com suas diferenças, as mulheres tiveram um papel fundamental na

tendência da co-educação dos sexos, em um jogo de modos de subjetivação (RANCIÈRE,

1995, p. 46), que a montaram, desmontaram e, novamente, a definiram no campo possível

da educação.
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5- NOTAS CONCLUSIVAS
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As mudanças ocorridas na sociedade paraense no final do período imperial ao

início do republicano foram assinaladas pelo desenvolvimento da economia da borracha,

pela ascensão da produção intelectual e artística, e por movimentos emancipatórios

políticos e sociais – principalmente o feminismo – os quais acompanharam a saída das

mulheres para o trabalho no espaço público, a alteração no conceito de moralidade e nas

relações entre homens e mulheres. As alianças entre elas e a educação culminaram em um

projeto iluminista, positivista e modernizador, que abriu caminho à mistura dos sexos no

espaço escolar e, posteriormente, à institucionalização da escola mista.

O olhar da pesquisadora para esse momento histórico dirigiu-se à participação

das mulheres na história dessa escola, no Pará, entre os anos de 1870 a 1901. Com a

análise de documentos do período foram apontados sinais da relação existente entre a

educação feminina, a formação docente, a ação de mulheres em espaços de decisão

política, e o processo histórico da inserção da escola mista na estrutura da educação

paraense.

Observou-se que a década de 1870, antes mesmo da institucionalização da

escola mista anunciou um modo de praticá-la por meio da autorização dada a professores e

professoras para receber alunos de ambos os sexos em uma mesma escola, sendo que,

apesar das reservas de ordem moral, meninas e meninos partilharam o mesmo espaço

escolar. De modo sutil, as tradicionais escolas unissexuais, públicas e particulares, foram

reapropriadas por diferentes sujeitos e foram remodeladas, refazendo tempos, espaços,

valores e subjetividades; por esse motivo, foi produzida e produziu sujeitos individuais e

coletivos. A possibilidade dessa alteração foi posta em acordo com a presença de mulheres

na educação: por um lado, as professoras, junto com professores, participaram da docência

das escolas de ambos os sexos; por outro, as demandas das meninas por escolarização,

abriu-lhes as portas para as escolas masculinas.

O Pará imperial viveu sua alteração mais significativa na educação mútua entre

os sexos com a institucionalização da escola mista no ano de 1880, experenciando um

tempo de continuidade, preservando nelas características da escola de ambos os sexos, ao

mesmo tempo em que realizou rupturas adotando uma configuração específica. Inserida na

organização paraense com restrições, significou um lugar expressivo da presença de

mulheres na docência, e acompanhou a demanda feminina por escolarização. 

Com a ascensão do regime republicano a escola mista novamente passeou em

caminhos sinuosos caracterizados pela contradição existente entre a vontade de realizar um
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projeto educacional modernizador, as diretrizes legais conservadoras em relação à

educação de meninos e meninas na mesma escola, e a sua ampliação numérica por todo o

estado. A introdução de classes mistas nos grupos escolares ocorreu no processo de

consolidação dessa escola na estrutura do ensino primário, em sintonia com a sua

efetivação no interior da escola primária, pública e particular.

Durante todo o período, a adoção do ensino misto no ensino primário,

secundário e na formação de professores foi conduzida de modo problemática, recebendo

adeptos e opiniões contrárias. Contudo, os avanços realizados no agrupamento de meninos

e meninas na escola primária contrariaram as resistências que envolveram a sua

constituição, e a fizeram conviver com as escolas unissexuais, privilegiadas no estado. O

debate que a acompanhou apresentou, por um lado, recusas pautadas em questões de

ordem moral; por outro, trouxe razões positivas para a sua implementação – seja sob a

forma de escola para ambos os sexos, seja sob a forma de escolas mistas – as quais

corresponderam aos interesses dos sujeitos envolvidos. Nos momentos em que o governo

justificou a escola com meninos e meninas, seu discurso girou em torno de questões

práticas e de ordem econômica; os aliados da defesa da educação das mulheres apontaram

o ingresso das mulheres em escolas masculinas como forma de acesso à educação, o qual

foi mais enfático em relação ao curso de formação docente. Nessa discussão, a diminuta

argumentação sob o ponto de vista pedagógico da pertinência da co-educação dos sexos foi 

uma característica do período; as vantagens educativas das relações entre os sexos na

escola foram ressaltadas em algumas falas, principalmente no período de sua expansão

numérica no ensino primário.

Notou-se que o processo de implementação da escola mista, visíveis no

discurso legal e nas práticas escolares, foi mediado por imagens de mulher, as quais

refizeram a cartografia da escola. As professoras tiveram uma inserção maior na educação,

de um modo geral, e na escola mista especificamente, em vinculação às representações de

feminino que as constituíram como figuras desejáveis na docência primária; as meninas e

os meninos vivenciaram saberes, tempos e espaços escolares conformados ao que se

pretendia para a formação de cada um dos sexos. 

Os contornos que ganharam as discussões e pautaram a possibilidade da escola

mista no Pará estiveram ligados diretamente ao status que as mulheres possuíam na

sociedade – se eram pecadoras ou não, se capazes intelectualmente ou não. No Pará do
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século XIX, os discursos sedimentados na representação da mulher como esposa e mãe,

foram definidores desse tipo de escola com docência feminina.

Com a leitura feita sobre essa experiência educativa, não apenas como um

efeito das ações do governo, e mais ainda, como um resultado das ações de diferentes

sujeitos, ampliou-se o conceito de escola mista para além de seu aspecto formal, dando

ênfase aos processos em que foi realizada a junção de homens e mulheres. Seria previsível

que a década de 1870 apresentasse em sua organização escolar apenas escolas unissexuais,

em virtude da criação das escolas mistas terem sido permitidas na década de 1880.

Contudo, a chamada escola de ambos os sexos, revelou-se, não como um antecedente da

escola mista, mas como um modo diferenciado de praticá-la. Até mesmo a escola mista,

propriamente dita, apresentou matizes específicos a cada período.

Na medida em que a escola mista foi se estruturando na organização escolar,

ganhou um significado para os sujeitos que a compuseram. Para as professoras significou,

nas entrelinhas das práticas diárias, uma luta por autonomia e por sobrevivência material; a

inserção mais efetiva na vida escolar impulsionou a expansão do trabalho feminino para

fora do lar, revelando uma disputa por espaço na docência, em um movimento

concomitante à redução da participação e do domínio masculino na educação. As relações

de dominação e resistência entre os sexos, como construção histórica e culturalmente

construídas, balizaram idéias, compreensões e ações de homens e mulheres nesse contexto.

Para os alunos e alunas – as últimas principalmente – ela significou um lugar

de acesso ao conhecimento e à vida pública, em seus primeiros anos de existência;

consolidada na vida escolar, esse sentido foi ampliado para assumir um elemento de

socialização entre os sexos, assim como, sinalizando para a equidade entre homens e

mulheres na educação.

Fundamentalmente, a institucionalização da escola mista correspondeu à

quebra das diferenciações e discriminações por sexo, pois na medida em que os discursos

apresentavam argumentos favoráveis à educação das mulheres, sua presença na escola

tornou-se mais visível, possibilitando a ampliação de escolas mistas e a diminuição das

divisões dos conhecimentos por sexo. No aspecto formal, os currículos escolares

mantiveram a divisão de saberes para homens e mulheres, todavia, as práticas refizeram

essa lógica, ao escapar das prescrições, abrindo caminho para a co-educação dos sexos.

Tratar da história da escola mista compondo uma história com mulheres ajudou

a compreender os acolhimentos e as resistências em torno de sua implementação nos vieses 
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da ampliação da participação feminina no campo educativo, onde os lugares do masculino

estavam fixados como dominantes. Essa participação – seja na forma do acesso à

escolarização (educação de mulheres), seja com a saída para a formação docente, e

posteriormente com a profissão docente (feminização do magistério) – foi um fator

preponderante na ampliação da escola mista. No primeiro caso, com a entrada de meninas

em escolas de meninos, regidas por professores; no segundo caso, com a entrada de

meninos em escolas de meninas até a institucionalização da escola mista, nos termos da lei.

Considerou-se que em todo o processo as mulheres – alunas e professoras –

foram determinantes na dessacralização dos espaços, tempos e saberes estruturados na

escola tradicional divida por sexos. Quando o governo instituiu a criação de escolas mistas

em lugares onde não fosse possível criar uma escola para cada sexo, isso se deveu ao

processo de naturalização da presença feminina na escola. A demanda feminina por

educação também fomentou a ampliação da formação profissional de professoras. Por

outro lado, a fixação do magistério feminino nessas escolas garantiu uma participação

ampliada das mulheres na educação, também contribuindo para a inserção maior das

professoras na docência. Logo, a escola mista se expandiu concomitante à ampliação da

participação das mulheres na profissão docente, em virtude, principalmente, da exclusão

legal dos professores na docência dessa escola; esses dois movimentos foram

concomitantes e relacionais, não causais. Os movimentos sinuosos desse processo e a

complexidade dos discursos e das práticas que montaram a escola mista impedem a

definição de apenas um fator que a tenha induzido, pois vários sujeitos a construíram em

tempos, modos e lugares diferentes, entre discursos e práticas, com interesses divergentes.

Disso decorre que o processo entre as primeiras experiências até a sua

consolidação em termos numéricos, não ocorreu de uma vez por todas, mas foi feito de

forma lenta e gradual, com recuos, avanços, mudanças e permanências, imbricadas nos

discursos e nas práticas diárias. A disparidade entre idéias, convenções legais e ações, fez

parte de todo o processo de institucionalização da escola mista, a qual empreendeu um

caráter instável, até mesmo quando quantitativamente satisfazia uma demanda por escolas.

O estudo comparativo entre a história da escola mista no Pará e outras

experiências realizadas no Brasil e nos países europeus, de onde partiu a idéia da co-

educação dos sexos, indicou que não é correto buscar nelas um único modo de exercitá-la.

Se no Pará, onde essa escola vigorou sob as mesmas diretrizes, as práticas do ensino misto

foram destoantes; nos outros lugares ela foi mais ainda variável, inclusive em termos
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legais. As prescrições e as culturas diferenciadas de norte a sul do país e do exterior

configuraram um tempo e um modo de realização da escola mista.

A história da escola mista ensinou a compreender que as disparidades na

educação não se realizam apenas em relação às classes sociais. O acesso à escola atravessa

a questão econômica e alcança as diferenças de sexo. Na história da educação brasileira

não há apenas separações entre pobres e ricos, mas também entre homens e mulheres. 

É possível afirmar que a ampliação numérica das mulheres na educação foi

feita como resultado de uma relação de poder, construída historicamente. A história da

escola mista, como inserção das mulheres no campo educativo ajuda a compreender parte

desse lugar do feminino na sociedade e oferece uma leitura singular da diferença histórica

entre os gêneros na educação. 

Por fim, considera-se que as resistências à escola mista ou à co-educação dos

sexos que permearam toda a sua trajetória, podem ser entendidas em um sentido político,

como negação histórica de uma sociedade que comporte a alteridade. Por isso, pensar na

construção da escola mista nessa perspectiva remete à possibilidade da resistência à

dominação e à perspectiva de uma sociedade em que as relações sociais atravessem as

diferenças para uma eqüidade possível, em um mundo misto.
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