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RESUMO 

 
  

O presente trabalho teve como objeto revelar a presença, ou ausência, da produção feminina na 

historiografia educacional, uma vez que ela parece ter sido eclipsada nos livros de história sobre 

a educação e sobre o pensamento pedagógico brasileiro. Por meio desta tese será demonstrado 

que a invisibilidade da contribuição feminina para as ciências da educação no Brasil certamente 

resultou das disposições masculinas, conscientes ou inscritas no inconsciente coletivo, de ocultar 

as produções das mulheres na área da educação. Para tanto, recorreu-se a bibliografias 

relacionadas à afirmação das mulheres, de modo especial à obra de Elisabeth Badinter, que 

reconstitui as relações de poder entre homem e mulher ao longo da história da humanidade, isto 

é, analisa, ampla e profundamente, com reflexões sócio-histórico-antropológicas, as relações 

hierárquicas entre feminino e masculino. Quanto ao referencial teórico, buscou-se, no legado de 

Paulo Freire, especialmente em Pedagogia do oprimido (1987), as categorias “opressor”, 

“oprimido” e “conscientização”, que serviram de base para a compreensão da condição feminina 

no contexto da educação e do pensamento pedagógico nacionais. As obras de Cecília Meireles, 

Helena Antipoff e Nísia Floresta foram escolhidas como exemplos expressivos da omissão 

mencionada. A pesquisa buscou, portanto, visibilizar parte da contribuição dessas educadoras e 

pensadoras, como forma de revelar e legitimar a importância da produção feminina para um 

entendimento mais abrangente e mais crítico do conjunto das ações e formulações teóricas no 

campo de educação brasileira. 

  

 

 

Palavras-chave: Conscientização; Educação; Mulher; Oprimido e Opressor  
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RESUMEN  

 

 

El presente trabajo tuvo como objeto revelar la presencia, o ausencia, de la producción femenina 

en la historiografía educativa, ya que parece haber sido eclipsada en los libros de historia sobre 

la educación y sobre el pensamiento pedagógico brasileño. Por medio de esta tesis se 

demostrará que la invisibilidad de la contribución femenina a las ciencias de la educación en 

Brasil ciertamente resultó de las disposiciones masculinas, conscientes o inscritas en el 

inconsciente colectivo, de ocultar las producciones de las mujeres en el área de la educación. 

Para ello, se recurrió a bibliografías relacionadas con la afirmación de las mujeres, de modo 

especial a la obra de Elisabeth Badinter, que reconstituye las relaciones de poder entre hombre 

y mujer a lo largo de la historia de la humanidad, es decir, analiza, amplia y profundamente, 

con reflexiones socio-histórico-antropológicas, las relaciones jerárquicas entre femenino y 

masculino. En cuanto al referencial teórico, se buscó, en el legado de Paulo Freire, 

especialmente en Pedagogía del oprimido (1987), las categorías "opresor", "oprimido" y 

"concientización", que sirvieron de base para la comprensión de la condición femenina en el 

contexto de la educación y del pensamiento pedagógico nacionales. Las obras de Cecilia 

Meireles, Helena Antipoff y Nísia Floresta fueron elegidas como ejemplos expresivos de la 

omisión mencionada. La investigación buscó, por lo tanto, visibilizar parte de la contribución 

de esas educadoras y pensadoras, como forma de revelar y legitimar la importancia de la 

producción femenina para un entendimiento más amplio y más crítico del conjunto de las 

acciones y formulaciones teóricas en el campo de la educación brasileña. 
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ABSTRACT 

 

 

The present work aimed to reveal the presence, or absence, of female production in educational 

historiography, since it seems to have been eclipsed in the history books on education and on 

Brazilian pedagogical thinking. Through this thesis it will be shown that the invisibility of the 

female contribution to the educational sciences in Brazil certainly resulted from the masculine 

dispositions, conscious or inscribed in the collective unconscious, of concealing the productions 

of women in the area of education. To do so, we have used bibliographies related to women's 

affirmation, especially the work of Elisabeth Badinter, who reconstitutes the power relations 

between man and woman throughout the history of humanity, that is, analyzes broadly and 

deeply, with socio-historical-anthropological reflections, the hierarchical relations between 

feminine and masculine. As for the theoretical reference, inspired in Paulo Freire’s legacy, 

especially in Pedagogy of the oppressed (1987) the categories "oppressor", "oppressed" and 

"conscientization", which served as the basis for the understanding of the feminine condition 

in the context of the education and Brazilian. The works of Cecília Meireles, Helena Antipoff 

and Nísia Floresta were chosen as expressive examples of the aforementioned omission. The 

research sought, therefore, to make visible part of the contribution of these educators and 

thinkers, as a way of revealing and legitimizing the importance of female production for a more 

comprehensive and more critical understanding of the set of theoretical actions and 

formulations in the field of Brazilian education. 

  

 

 

Keywords: Conscientization; Education; Woman; Oppressed and Oppressor 
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APRESENTAÇÃO 
 

 

Desde a mais tenra infância, portanto, por mais de três décadas, os conflitos que geraram 

as principais questões femininas da contemporaneidade impactaram minha compreensão do 

mundo e minha própria vida1. Isso se deveu à minha própria condição de mulher, nascida no 

núcleo de uma família composta por mais duas filhas de uma mulher que viveu o auge das 

profundas transformações e questões desencadeadas pela chamada “revolução sexual”. Por 

essas razões, não consegui, mesmo ainda criança e adolescente, manter-me indiferente aos 

problemas da mulher contemporânea e, por isso, sempre tentada a fazer incursões no universo 

feminino, cuja ebulição marcou, de maneira indelével, a construção de minha própria 

identidade. 

Ao lado deste itinerário marcado pela presença da movimentação feminina, sempre me 

motivou o trato das questões relativas ao ser humano e suas inquietações sobre a própria 

existência. Porém, se o ser humano sempre foi alvo central de minhas preocupações, minhas 

reflexões mais sérias sobre ele sempre o colocaram no campo de suas relações sociais, como, 

por exemplo, nos trabalhos que desenvolvi no curso de graduação em Psicologia, em que me 

matriculei e no qual me diplomei na década de 90 do século passado. No curso, tive a 

oportunidade de me aproximar da Psicanálise, porque o corpo docente era quase 

majoritariamente psicanalista e a instituição priorizava os ensinamentos freudianos como eixo 

principal da formação. Aos poucos, fui me familiarizando com essa perspectiva teórica e me 

identificando com aquilo que acreditava ser o instrumento fundamental para o bom exercício 

da minha futura profissão.  

Estava certa de que iniciaria a minha carreira profissional dedicando-me ao atendimento 

clínico infantil, já que foi durante o estágio na clínica que identifiquei a vontade de desenvolver 

um trabalho voltado para as crianças. No entanto, ao longo da minha formação, tomada pela 

ansiedade de definir qual área da Psicologia despertaria meu interesse, decidi fazer cursos e 

participar de grupos de estudo de Psicanálise, ofertados pelas(os) próprias(os) professores da 

instituição. Não tínhamos muitas opções, mas, de qualquer maneira, eles me ajudaram a iniciar 

                                                
1 Tomei a liberdade de iniciar esta tese com uma apresentação, tentando facilitar, para os examinadores e leitores, 
a percepção dos condicionantes que me levaram a fazer determinadas opções. Nela, optei pela redação na primeira 
pessoa do singular, não apenas por uma questão de personalismo, mas da assunção do trabalho e das posições nele 
defendidas, como, também, porque ela envolve um memorial das minhas trajetórias intelectual e profissional, que 
despertaram, em mim, o desejo de buscar o doutorado em educação e a eleger o objeto consignado nesta tese. Nas 
demais partes do trabalho será usada a terceira pessoa do singular.  
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minhas incursões na teoria e a ter um ensaio preparatório para o que poderia resultar na minha 

futura trajetória profissional.  

Vivendo em uma sociedade em transição relativamente à posição da mulher, mas ainda 

dominada pelos paradigmas tradicionais e que, portanto, defendia o princípio de que “toda 

mulher ‘séria’ que se preze”, deve preparar-se para a vida doméstica, pedi a meus pais que me 

ajudassem a passar por todos os ritos de passagem que levassem à concretização do sonho de 

ser uma “mãe de família exemplar”, de acordo com os tradicionalíssimos padrões da família 

mineira. Cheguei ao ponto de, embora vivendo no seio de uma família que questionava esse 

paradigma conservador, viver todos os rituais para a concretização do casamento: pré-noivado, 

noivado e preparação cuidadosa das solenidades matrimoniais.  

Casei-me e comecei a construir uma família com uma dedicação que chamava a atenção 

de meus parentes e amigos. Para acompanhar meu marido, mudei-me de cidade e quase que, 

exclusivamente, passei a me dedicar aos afazeres domésticos, renunciando à procura do 

desenvolvimento de uma vida profissional, pois afinal, acabara de me formar em Psicologia. 

Pensei mesmo em dedicar minha expertise de psicóloga à construção do próprio equilíbrio 

familiar, esperando, de forma determinada, que meu destino feminino, potencializado pela 

minha própria condição biológica – disposição para a maternidade –, se cumprisse. 

Determinadamente, afastei-me de minha profissão, pois como uma mulher ciente de seus 

deveres matrimoniais e encarnando o papel e as identificações socialmente sancionadas para a 

mulher “correta”, dediquei-me, em todos os anos de meu casamento, a cuidar da casa, do marido 

e das(os) futuras(os) filhas(os) – imaginava-os muito definidamente. Dessa forma, cumpri, com 

bastante deferência, satisfação e de acordo com o figurino tradicional, o que a vida me 

reservava, procurando cumprir o conceito de dever atribuído à mulher. 

Passados três anos, vivi o nascimento de minha primeira e única filha e vi se concretizar, 

de maneira assertiva, parte daquelas crenças, sonhos e devaneios que havia nutrido em relação 

ao que imaginava ser a configuração correta de ser mulher, esposa e mãe, uma vez que estava 

convicta de que havia feito as melhores escolhas e que elas compactuavam intimamente com a 

minha perspectiva do que significava o universo feminino.  

No entanto, em menos de dois anos vi, boa parte de tudo o que havia dado significado 

à minha existência, de acordo com a perspectiva mencionada, evaporar-se. Comecei a 

questionar meus referenciais; minhas convicções começaram a me incomodar, parecendo-me 

ultrapassadas. Em muitos momentos, chegaram a me causar desconforto, uma vez que me 

soavam como fora de moda e, ao mesmo tempo, mostravam-se contraditórios em uma 

sociedade na qual a mulher exclusivamente dedicada ao lar era coisa do passado.   
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A partir daí, o mundo “certinho” e artificial no qual vivia e de cuja construção eu mesma 

fora protagonista, certamente condicionada pelo sistema simbólico de uma sociedade que, na 

realidade concreta, não existia mais com todos os seus componentes e condicionantes, fui me 

apropriando e me internando em outro universo, no qual a identidade feminina se constrói por 

outros paradigmas.  

Retornei à minha cidade natal e, como toda mãe zelosa, continuei a dispensar especial 

atenção ao cuidado e à educação de minha filha. Continuava condicionada pelas representações 

subjetivas que eu mesma havia construído em relação às prioridades da mulher. 

Contudo, percebi que algo começou a reverberar em mim e esta reverberação parecia 

derivar das reflexões que desenvolvia sobre a condição feminina. Não apenas no universo de 

minha convivência particular, quase que exclusivamente feminino, mas, também, em conversas 

informais com mulheres que encontrava eventualmente, percebi ser recorrente a queixa de que 

os homens haviam desaparecido – os homens que configuravam, de certa maneira, o modelo 

socialmente reconhecido por aquela perspectiva tradicional, ou seja, os sujeitos provedores, 

cuidadores e protetores. Além disso, notei que as mulheres, numa espécie de revanche, 

começaram a reclamar para si, não só a vivência de uma condição social similar às dos homens, 

mas, também, a possibilidade de experimentar uma sexualidade que até então era tida como 

imprópria no que se referia ao comportamento feminino. Diante desse panorama, comecei a 

vislumbrar a possibilidade de dar voz às minhas inquietações e contradições, gestadas na 

percepção de uma possível dicotomia feminina: por um lado, as mulheres lutam para preservar 

alguns valores tidos como tradicionais, expressos nas reclamações e, por outro lado, ao mesmo 

tempo, reivindicam a instauração de uma nova forma de conceber e concretizar a condição da 

mulher.   

Depois de muita inquietação, percebi que a forma mais viável e oportuna de assegurar 

que minhas reflexões ganhassem legitimidade científica e visibilidade seria refazer o caminho 

de meu retorno à academia, não apenas para a substituição de uma trajetória doméstica (privada) 

por uma alternativa profissional (pública), mas, também, como forma de ratificar, 

cientificamente, minhas desconfianças – mulher mineira, não constrói nem hipóteses, 

desconfia.  

Dessa forma, busquei o Mestrado em Psicologia, de modo a encontrar não apenas 

respostas para minha curiosidade inicial sobre como se delineia a construção da feminilidade 

na contemporaneidade, como também para ratificar, cientificamente, os fundamentos de um 

eventual engajamento, com minhas congêneres, na luta pela superação dos conflitos que vivem 

as mulheres na transição de dois sistemas simbólicos relativos à identidade feminina 
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contemporânea e, de modo especial, à vivência de uma sexualidade saudável. O mestrado 

funcionou como um divisor de águas. Sai de uma perspectiva meramente especulativa e passei 

a identificar as bases científicas que me ajudariam a distinguir as diferentes representações 

femininas ao longo da história da humanidade. Em particular, aquelas que se dedicavam a 

desvendar o processo de construção da identidade das mulheres. As obras de Elisabeth Badinter 

e Simone de Beauvoir viraram meus livros de cabeceira. Em pouco tempo, entendi porque 

ambas se tornaram vozes expressivas, no pensamento ocidental, para compreensão das relações 

de opressão da mulher.  

Identifiquei, no Mestrado que, embora as mulheres tenham dado passos importantes 

rumo a própria emancipação, alguns aspectos, tradicionalmente legitimados, continuavam 

inscritos na rotina da cotidianidade. As entrevistadas na pesquisa de que resultou a dissertação 

de Mestrado, ainda que afirmassem, quase majoritariamente, viver uma vida sexual muito 

semelhante à dos homens, experimentando a vivência de relações mais fluidas e 

descompromissadas com seus eventuais parceiros, em um dado momento expressavam a 

vontade de estabelecer relações únicas e duradouras. Em geral, estavam em busca de um 

parceiro com o qual pudessem dividir seus anseios, suas necessidades e suas realizações. 

Afirmavam, quase que em uníssono, que o casamento não era a aspiração prioritária em suas 

vidas e que a maternidade não representava o elo principal entre elas e a própria feminilidade. 

Contudo, ao longo do processo das entrevistas, percebi que as falas eram contraditórias e, 

quanto mais aprofundávamos o diálogo, mais elas demonstravam uma certa frustração em 

relação à própria sexualidade. Sentiam-se inseguras quanto ao posicionamento mais adequado. 

Afinal, não conseguiam identificar o que, na verdade, desejavam os homens. O que era preciso 

fazer para ter um companheiro que as respeitasse, admirasse enfim, se comprometesse a dividir 

uma vida a dois. Elas continuavam se orientando a partir do olhar masculino. Não conseguiam 

identificar os próprios desejos e quando se esforçavam nesse sentido, sentiam-se 

decepcionadas. Confusas diante das novas perspectivas em relação à sexualidade, optavam por 

não perder a chance de estar com alguém. Entretanto, arriscavam não ver satisfeita a própria 

vontade de conseguir viver uma vida a dois. Todas declararam que, mesmo que os novos tempos 

soem mais permissivos em relação à sexualidade feminina, isso não modificou por completo a 

forma como elas encaravam a própria sexualidade. Além disso, eram unânimes em dizer que 

os homens são diferentes das mulheres em vários aspectos e que a sociedade ainda não concebe 

da mesma maneira o comportamento feminino e o masculino. De alguma forma, as 

representações relativas ao universo feminino e masculino continuavam inscritas na percepção 

subjetiva dessas mulheres, fazendo com que elas, ao mesmo tempo que tentavam ultrapassar os 
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limites impostos por uma sociedade que, subliminarmente, mantinha concepções conservadoras 

e tradicionais, se sentissem atraídas pelo magnetismo das antigas promessas de segurança, 

fidelidade e harmonia, que outrora enfeitavam a perspectiva de vida em casal. 

 Ao concluir o Mestrado, percebi que a minha jornada não tinha chegado ao fim, pois 

durante todo o meu caminhar ao longo da pesquisa para a elaboração da dissertação, fui 

surpreendida por outras questões, que insistiam em saltar diante dos meus olhos. Constatei 

também, nas entrevistas realizadas, ser recorrente, nas falas das interlocutoras, as citações de 

aspectos educacionais como os responsáveis pela determinação das preferências na eleição de 

determinados comportamentos no dia-a-dia. Algumas chegavam a expressar que agiam de 

determinado modo porque assim o aprenderam e achavam ser necessário seguir aquilo em que 

acreditavam, entendendo, dessa forma, ser o melhor para elas. 

 Fui, desse modo, reafirmando as crenças que nutri ao longo de toda a minha formação 

acadêmica, reiterando a percepção de que, para tentar compreender a existência humana, é 

necessário levar em conta uma multiplicidade de fatores, destacando-se dentre eles o biológico, 

o psicológico e o histórico-social. Além disso, fui percebendo a importância da educação – quer 

seja a formal/institucional, quer seja a informal2 − para a formação integral do ser humano. 

 Vi-me tentada a buscar compreender um pouco mais do universo feminino, uma vez 

que minhas convicções me induzem a pensar na existência de um olhar feminino diferenciado 

diante de questões pertinentes à construção das identidades humanas e que este olhar é diferente 

do olhar masculino, quando focaliza as mesmas questões. Além disso, suspeito que a atuação 

da mulher, em diversos campos da sociedade, tende a gerar resultados diferenciados, 

especialmente quando a temática diz respeito à forma de se lidar com as potencialidades 

individuais de cada pessoa.  

 Outro ponto importante por mim observado é que, em diversos momentos da história, 

inclusive na contemporaneidade, as mulheres parecem estar em desvantagem em relação ao 

contingente masculino, no exercício das mais variadas funções e que o componente formação, 

ou dizendo-o de uma maneira mais credencialista, titulação, aí exerce um papel importante. 

Isso me instigou a buscar respostas em outra área das atividades humanas – na Educação –, já 

que esta se viu, por um lado, historicamente associada, pelo menos na formação dos pequenos, 

de modo natural, a uma função predominantemente feminina. Por outro lado, a reflexão sobre 

ela – a Pedagogia – quase sempre aparece monopolizada pelas atribuições masculinas.  

                                                
2 Sem entrar em polêmicas sobre as diferentes concepções sobre educação formal e educação informal ou não-
formal, considerarei, nesta pesquisa, que a primeira é a que se dá, institucional e profissionalmente, nas redes 
escolares, e que a última é que ocorre de modo difuso, nas relações cotidianas. 



 17 

 Candidatei-me ao Doutorado em Educação, convencida de que isso poderia agregar aos 

conhecimentos por mim adquiridos no Mestrado em Psicologia instrumentos complementares 

para que eu pudesse entender um pouco mais e, talvez, até contribuir para reflexões que 

ajudassem no desvelamento da produção feminina no campo da educação e da pedagogia, bem 

como para o esclarecimento das razões de sua invisibilização na historiografia brasileira, 

também produzida, majoritariamente, por historiadores homens. 

 Meu ingresso no doutorado se deu em 2016 e, durante o processo de seleção, optei pela 

linha de pesquisa que, a meu ver, mais se aproximava das minhas perspectivas epistemológicas. 

Abracei com entusiasmo a proposta de trabalho da Linha de Pesquisa Educação, Filosofia e 

Formação Humana (Lipefe) e do Grupo de Pesquisa em Educação, Filosofia e Formação 

Humana (Grupefe). 

 Acreditava que as questões abordadas contribuiriam, de maneira profícua, ao 

desenvolvimento do trabalho que pretendia elaborar, principalmente quanto aos conhecimentos 

filosóficos, por entender a necessidade de compreensão dos fundamentos ontológicos e 

epistemológicos como fundamentais para inferir uma concepção ampla da formação dos 

indivíduos, no caso as mulheres, enquanto sujeitos da própria história.  

 Percebia uma falha significativa na minha formação filosófica, embora tivesse uma 

preparação acadêmica bem humanística e voltada para as questões existenciais referentes ao ser 

humano. Sentia que, em minha formação, embora com boa carga de aprendizagem 

historiográfica, voltada para a descrição dos principais pensadores e suas obras ao longo do 

tempo, carecia de informações sobre os princípios, os fundamentos, as bases fundantes da 

formação humana. Ou seja, a minha formação filosófica não fora diferente do que se vê no 

contexto geral e, por isso, vi, na escolha da linha e do grupo, uma oportunidade de expandir a 

minha compreensão sobre os aspectos ontológicos e epistemológicos do ponto de vista 

filosófico, capaz de me permitir a construção de uma percepção mais aguçada sobre as nuances 

que perpassam o entendimento do vir a ser no contexto histórico-social. 

 Cursando as disciplinas, também fui me aproximando e me apropriando de referências 

educacionais tradicionalmente conhecidas no contexto educacional nacional e estrangeiro – já 

que a filosofia que se desenvolve no curso se volta basicamente para as discussões educacionais 

e pedagógicas –, o que despertou meu olhar em relação tanto aos aspectos formativos quanto 

discursivos.  

 Autores como Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Paulo Freire, Antonio Gramsci, Edgar 

Morin, John Dewey etc. engrossaram as correntes de pensamento apresentadas ao longo do 

processo da pós-graduação – fator importante para ampliar, de forma significativa, meus 
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conhecimentos relativos à educação e desmistificar concepções educacionais como um 

pressuposto mais informativo e menos vinculado a um desenvolvimento integral do ser 

humano. O processo educativo ganhou uma nova dimensão para mim, ao evidenciar a 

importância de uma abordagem inserida na práxis, construída e baseada nas concepções das 

diversas epistemologias que frutificam no contexto histórico e sociocultural. 

 Não há como questionar a importância de se tomar contato com as articulações teóricas 

protagonizadas por esses atores da educação. Trata-se de uma condição sine qua non para o 

bom entendimento das normas intrínsecas que regem a prática voltada para uma formação 

humana em todos os seus aspectos (bio-psíquico e histórico-social). Ao mesmo tempo, a 

condição imprescindivelmente mencionada apresenta-se como a possibilidade de legitimar a 

ideia de ser humano como ser histórico e, por isso, sujeito às contingências da própria 

existência. Essa perspectiva vinha ao encontro daquilo que sempre acreditei: a impossibilidade 

de pensar uma prática a partir do simples enxerto de ideais avulsas a respeito das articulações 

pedagógicas perpetradas pelas diversas correntes do pensamento educacional. 

 À medida que as disciplinas eram ministradas fui me familiarizando com as concepções 

e discussões da área. Simultaneamente fui procurando adequar as referências apresentadas ao 

meu projeto de investigação científica, ou seja, fui tentando empreender conexões entre o 

aparato teórico e a perspectiva da condição feminina na ação educacional e na produção do 

pensamento pedagógico, não como simples reprodutora ou tarefeira, mas como protagonista de 

uma ação e de um pensamento gerado sob a ótica da mulher. 

 Nesse percurso, descobri que, mesmo empunhando a bandeira da igualdade, da inclusão 

dos saberes diversos e com a frequente preocupação de identificar e listar as inúmeras 

possibilidades de conhecer a condição humana, as disciplinas não faziam menções às eventuais 

contribuições das mulheres no campo das articulações educacionais e pedagógicas, tanto no 

âmbito mundial quanto local. Justiça seja feita à disciplina intitulada “Educação e Pensamento 

Contra-hegemônico”, ministrada pelo Professor Dr. Manoel Tavares, na qual tive oportunidade 

de estabelecer, porque não dizer, um pré-romance com pensadoras como Catherine Walsh, 

Luciana Ballestrin, Silvia Rivera, Gayatri Chakravorty Spivak, adstritas a uma corrente de 

pensamento contra-hegemônico que se dedica a examinar as formas de construção do 

pensamento hegemônico masculino, heterossexual, branco e eurocêntrico, propondo o 

desmonte dessa adjetivação como o fio condutor da humanidade na sua totalidade. 

 Senti, no entanto, uma ausência, ausência da provocação que me instigou a persistir na 

minha trajetória acadêmica. Onde estavam as mulheres, quando o assunto se referia à educação 

e ao pensamento pedagógico brasileiro? Afinal, elas não haviam contribuído com para essas 
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construções, ou foram, de alguma maneira, eclipsadas pela visão machista hegemônica e 

naturalizada na área? 

 Imaginei que poderia contribuir, trazendo para a arena das discussões educacionais e 

pedagógicas o empenho despendido pelas mulheres no trato das iniciativas e das formulações 

que perpassam teorias capazes de alicerçar práticas voltadas para a superação de inúmeras 

lacunas e fragilidades que ainda assolam a educação brasileira. 

 A proposta inicial era tentar evidenciar a contribuição de uma educadora e pensadora da 

educação que se instalou em Minas Gerais, no ano de 1929, a convite de Francisco Campos, 

Secretário do Interior e responsável pela educação no referido estado – Helena Wladirmina 

Antipoff. O interesse por essa autora surgiu durante uma conversa informal sobre o que 

pretendia desenvolver no Doutorado. Como o meu interesse pelas contingências femininas 

persistia, procurei concatenar essa perspectiva a algo que comungasse com essa abordagem. 

Sabia que desejava continuar no campo dos problemas relativos à mulher, mas ainda não tinha 

claro o que exatamente poderia surgir como uma colaboração efetiva para a área. Antipoff me 

foi apresentada como psicóloga e educadora, que teve uma participação expressiva no projeto 

educacional desenvolvido no interior de Minas Gerais. Nesse momento, minha origem falou 

mais alto. Mineira de nascença e psicóloga por opção, identifiquei-me imediatamente com essa 

mulher, cuja trajetória não me fora apresentada em nenhum momento da minha formação 

acadêmica. Fiquei impressionada ao verificar que ela fora a idealizadora do Instituto Pestalozzi 

no Brasil, escola especializada no trato com pessoas com deficiências, além do projeto voltado 

para educação rural e uma série de outros trabalhos que marcaram de forma indelével o 

desenvolvimento da educação brasileira. Tendo trabalhado com Édouard Claparède – 

neurologista e psicólogo do desenvolvimento infantil –, desenvolveu instrumentos para 

avaliação da inteligência e defendeu o uso deles, aliado a uma perspectiva de avaliação ativa 

da criança e do adolescente. Enfim, “Dona Helena”, como era conhecida em Minas Gerais, 

desenvolveu, uma abordagem humanista voltada para o entendimento do ser humano na 

totalidade de sua existência.  

 A partir daí, vi-me às voltas com a interrogação: Como e por que razão não nos 

apresentaram essa educadora, que proporcionou grandes contribuições não só à educação como 

à Psicologia?  

 Com o avançar das discussões com o Orientador em torno do tema suscitou-se-me uma 

empreitada mais arrojada: ao invés de limitar o trabalho a uma única personagem, foi sugerido 

aventar a possibilidade da existência de uma Razão Feminina capaz de produzir postulados 

sobre o projeto educacional brasileiro. Por “razão feminina”, melhor dizendo, “razões 
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femininas”, compreende-se a gnosiologia (teoria do conhecimento) e a epistemologia (teoria do 

conhecimento científico) elaboradas a partir da perspectiva das mulheres, dos olhares 

femininos, cientes da existência dos condicionamentos androcêntricos.  

 Em suma, nesta tese, não se trata de promover uma espécie de revanchismo aos ditames 

masculinos; muito menos constitui ela uma tentativa de impor a soberania feminina, seja na 

educação, seja na Pedagogia, mas a possibilidade de sugerir a adoção de uma postura dialógica, 

na tentativa de ressignificar e complementar as representações socialmente legitimadas, o quê, 

certamente, conduzirá a um entendimento mais totalizante do ser humano. 
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INTRODUÇÃO 
 

  

 Nesta introdução, tratou-se de explicitar qual foi o projeto de pesquisa de que resultou 

esta tese. Cabe, portanto, começar pelo título, “Pedagogia da oprimida...”, que pode parecer 

muita pretensão, no sentido de produzir um equivalente feminino à obra de Paulo Freire.  Não 

se trata, absolutamente, disso. Trata-se, ao contrário, de atender a um apelo do próprio Freire, 

no sentido de reinventá-lo. Sabe-se que a questão feminina o incomodou muito, quando foi 

duramente questionado por feministas dos Estados Unidos, numa cerimônia em que lhe 

outorgavam o título de Doutor Honoris Causa. Um de seus amigos mais próximos narrou à 

autora desta tese que o questionamento o impactou tanto que ele chegou a ficar doente, quando 

voltou ao Brasil. Entretanto, a “doença” não o impediu de rever a questão racionalmente e, 

dando um exemplo pessoal de resposta ao próprio apelo que fazia aos demais freirianos – “não 

me repitam, reinventem” –, reinventou-se relativamente à questão feminina. 

 A escrita do próprio Paulo Freire a este respeito é reveladora: 

 

Comecei exatamente pela linguagem machista que marca todo o livro 
[Pedagogia do oprimido] e de minha dívida a um sem-número de mulheres 
norte-americanas que, de diferentes partes dos Estados Unidos, me escreveu, 
entre fins de 1970 e começos de 1971, alguns meses depois que saiu a primeira 
edição do livro em Nova York. Era como se elas tivessem combinado a 
remessa de suas cartas críticas que me foram chegando às mãos em Genebra 
durante dois a três meses, quase sem interrupção. 
[...] É que diziam elas, com suas palavras, discutindo a opressão, a libertação, 
discutindo com justa indignação suas estruturas opressoras, eu usava, uma 
linguagem machista, portanto discriminatória, em que não havia lugar para as 
mulheres (FREIRE, 1994, p. 66). 
 

Paulo Freire explica ainda que tentou se auto justificar, pensando que quando falava de 

homem, no sentido da humanidade, a mulher estaria automaticamente incluída. Depois, 

refletindo mais criticamente, pensou: 

 

E por que os homens não se acham incluídos quando dizemos: “As mulheres 
estão decididas a mudar o mundo?”  
[...] Como explicar, a não ser ideologicamente, a regra segundo a qual se há 
duzentas mulheres numa sala e um só homem devo dizer: “Eles todos são 
trabalhadores e dedicados? Isto não é, na verdade, um problema gramatical 
mas ideológico (ibid., p. 67). 
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Assim, sem modéstia – que Freire não considerava como uma virtude, mas como a outra 

face da arrogância –, mas, com humildade científica, reconsidera sua linguagem sexista e ainda 

constrói argumentos legitimadores de seu contrário.  

O título desta tese pretende exprimir apenas o resultado da aplicação das próprias 

categorias de Paulo Freire no exame de seu objeto. Por isso, cabe, de pronto, explicitar qual é 

esse objeto. Ou antes, qual o estranhamento que levou a pesquisadora e autora da tese a chegar 

até ele. Mesmo não sendo especialista na área de educação – a autora da tese graduou-se em 

Psicologia e desenvolveu sua dissertação de Mestrado sobre a sexualidade feminina, 

referenciada em Sigmund Freud –, a pesquisadora percebeu, nas leituras que fez sobre a história 

da educação brasileira, especialmente nas histórias das ideias pedagógicas3, que as mulheres 

estavam praticamente ausentes. Na obra de Moacir Gadotti, aparece uma referência a Maria 

Lacerda de Moura (GADOTTI, 2000, p. 252) e passageiras menções a outras pesquisadoras da 

educação nacional, todas muito contemporâneas. No livro de Dermeval Saviani (2007), as 

mulheres estão realmente ausentes. Em ambos, elas raramente aparecem nas bibliografias 

consultadas4. 

O estranhamento sentido pela autora da tese se configurou em duas questões: (i) Será 

que no universo das intelectuais brasileiras, não houve qualquer uma delas que tivesse 

desenvolvido reflexões, nem disseminado o que produziu? (ii) Será que, apesar de terem dado 

contribuições ao pensamento pedagógico brasileiro, não foram consideradas na historiografia 

sobre o tema? 

Conforme se verá, nesta tese, ocorreram os dois fenômenos: as mulheres produziram 

muito menos do que os homens sobre a temática educacional e o pouco que produziram não foi 

muito difundido. Ambas as “pobrezas” se devem às relações hierarquizadas entre homem e 

mulher na patriarcal sociedade brasileira. Desde a Colônia, as pautas do patriarcalismo vêm se 

impondo e somente na contemporaneidade elas são mais, clara e recorrentemente, denunciadas 

como formas de opressão e desumanização femininas.  

                                                
3 Duas obras se destacam neste particular: a de Moacir Gadotti (1996), que não é especificamente, sobre o 
pensamento pedagógico brasileiro, mas sobre o pensamento pedagógico mundial, com uma pequena 
complementação sobre este tipo de produção no Brasil; e a de Dermeval Saviani (2007), esta, sim, uma obra que 
trata, específica e detalhadamente, do pensamento produzido no Brasil sobre as questões educacionais. 
4 Em outras obras da historiografia, mesmo as que têm mulheres como autoras, surgem rarefeitas menções, ou até 
mesmo é omitida a contribuição feminina para a educação e para o pensamento pedagógico brasileiro. Por 
exemplo, o livro de Maria Lúcia de Arruda Aranha, História da educação (1996), muito usado nos cursos de 
formação de professores, praticamente desconhece a contribuição feminina brasileira para a educação. Uma boa 
exceção é a obra muito conhecida, 500 anos de educação no Brasil (2011), que teve duas autoras na organização 
da coletânea. Aí, já aparece a preocupação com a presença feminina na educação e na Pedagogia, como, por 
exemplo, nos textos “Mulheres educadas na Colônia” (p. 79-94), “Preceptoras alemãs no Brasil” (p. 269-290) e 
“A ficção didática de Nísia Floresta” (p. 291-324). 
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Embora ausentes da Pedagogia (ciência da educação), elas sempre estiveram presentes 

na educação (fenômeno da formação humana), seja na formal, mais recentemente; seja na 

informal, por toda a história da humanidade. Afinal, os primeiros contatos do recém-nascido 

são com a mãe e, por muitos milênios, a mulher foi a única referência de parentesco, portanto, 

a referencia da organização dos grupos sociais.  

Como se verá nesta tese, a presença feminina permanente nos princípios fundantes das 

primeiras comunidades humanas será devidamente destacada, com base nas referências 

antropológicas, dentre as mais representativas da atualidade sobre as relações homem/mulher: 

Elisabeth Badinter (1986), Michelle Perrot (2017) e Simone de Beauvoir (2016). Entretanto, a 

autora da tese não tem preconceito contra os homens que deram contribuições críticas efetivas 

para a discussão da matéria e, por isso, recorreu, também, a pensadores como Pierre Bourdieu 

(2012) e Gilles Lipovetsky (s/d).   

Desde os primórdios da humanidade, as práticas educativas fizeram parte do dia a dia 

dos seres humanos, mormente, das crianças e dos jovens, em geral encarados como seres 

humanos (adultos) em potencial e, portanto, depositários do patrimônio cultural de suas 

respectivas formações sociais no futuro.  

O fato de se intencionar a introdução de um indivíduo, quer no seio familiar (meio 

privado), quer na sociedade ampliada (meio público), requer a formulação de objetivos e o uso 

de instrumentos, artefatos, conteúdos (currículo em sentido restrito), meios (recursos materiais 

e humanos), enfim, princípios, metodologias e procedimentos educacionais, que servem como 

referenciais orientadores e fundamentais tanto para a integração dos indivíduos ao meio no qual 

se tornarão membros protagonistas de maneira quase irremediável, como para a continuidade 

ou transformação dos processos culturais que são patrimônio desse meio. Comunicar as 

descobertas e as conquistas para preservá-las na memória e nas práticas coletivas de uma 

determinada comunidade requer a formulação e o desenvolvimento desses princípios, 

metodologias e procedimentos educacionais. De acordo com essa perspectiva, seria redundante 

relembrar a importância do ato educacional para o desenvolvimento psicossocial de todo e 

qualquer ser humano que tenha como objetivo tornar-se sujeito da própria história e da história 

do meio social que lhe deu origem.  

Tanto a educação informal – identificada, aqui, como aquela praticada por meios não 

institucionalizados –, quanto a formal – executada pela escola, ou por qualquer instituição de 

ensino credenciada socialmente para tal missão –, formam o arcabouço considerado necessário 

e indispensável para o reconhecimento e a revelação das potencialidades inerentes a cada sujeito 

e a cada formação social, promovendo a conjugação dos constituintes bio-psico-sociais 
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fundamentais para a preservação da identidade pessoal e coletiva, na marcha da formação social 

no processo de construção da humanidade. 

No Mundo Ocidental5, pelo que revela a historiografia, as mulheres estiveram quase 

sempre ausentes da formulação das teorias e políticas educacionais, embora a tradição desse 

mesmo universo venha dando primazia ao trabalho feminino prático no campo.  

Reiterando as questões já levantadas, será que as mulheres não produziram pensamento 

educacional e apenas foram tarefeiras das formulações masculinas para a área? Ou produziram 

teoricamente no campo, mas foram eclipsadas pela hegemonia de gênero?  

   Tributário do pensamento europeu, o brasileiro parece ter seguido a mesma tradição, 

pois, embora majoritariamente presentes nas práticas educativas, pelo menos das crianças, as 

mulheres quase não aparecem na História da Pedagogia6.  

De acordo com Dermeval Saviani (2007), é possível identificar que, numa primeira 

incursão no mundo das ideias desenvolvidas no território brasileiro, nossa história pedagógica 

começa em 1549, com a chegada de um grupo de jesuítas trazidos pelos portugueses, sob o 

comando do primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza. Portanto, a História de nossa 

Pedagogia já começa silenciando-se sobre as práticas educacionais e sobre o pensamento 

pedagógico indígena. Não existiam? Ou existiam e foram amordaçados? Certamente a intenção 

de converter, ao catolicismo, os habitantes aqui encontrados, acabou se transformando 

progressivamente em doutrinação e, porque não dizer, na configuração dos primeiros passos a 

anunciar práticas educacionais que perpassariam toda a história da educação brasileira, que 

desconhece as contribuições do oprimido ao campo. Note-se, ainda, que mesmo se limitando 

aos pedagogos europeus, nesses primórdios, não há menção a qualquer educadora ou pedagoga 

da Europa.  

Baseados no Ratio Studiorum7 – “...um plano geral de estudos a ser implantado em todos 

os colégios da Ordem8 em todo mundo” (SAVIANI, op. cit., p. 50) – as ideias jesuíticas foram 

sendo disseminadas por toda a Colônia como um projeto pedagógico ideal e adequado à 

promoção do desenvolvimento intelectual dos nativos. A estrutura, a organização e os 

princípios trazidos da Europa, como modelos educacionais da época, foram aplicados no Brasil 

por mera transposição, determinando, por mais de duzentos anos, o processo educacional 

                                                
5 Aqui, grafado com maiúsculas por se tratar de uma denominação auto-atribuída pelos cientistas sociais desta 
parte do Planeta. 
6 Para os efeitos deste projeto, o termo “educação” referir-se-á às práticas, enquanto “Pedagogia” denotará as 
teorias sobre essas práticas. 
7 Expressão abreviada de Ratio Studiorum atque Institutio Studiorum Societas Jesu (Tratado e Plano de Estudos 
da Companhia de Jesus).   
8 O autor aí se refere à Societas Jesu (Companhia de Jesus), que é o nome da Ordem dos Jesuítas. 
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originário de uma realidade completamente diferente e distante das características do contexto 

do País. Durante os mais de duzentos anos da permanência dos jesuítas em solo brasileiro, não 

há qualquer registro da presença feminina, nem nos bancos escolares, nem nas práticas 

educativas, nem muito menos nas teorias, ou seja, no pensamento pedagógico da época. Será 

que elas não existiram, ou estiveram presentes e foram silenciadas pelo discurso hegemônico 

masculino?  

Esta tese não trata da história da educação brasileira, ou seja, dos fenômenos 

educacionais em geral, mas das tentativas femininas de produção científica a respeito desses 

fenômenos e de intervenção na realidade educacional, procurando responder a uma das questões 

formuladas: Pouco ou nada fizeram, ou foram esquecidas pelos historiadores que cuidam da 

“reconstituição científica” de nosso passado educacional? 

 Somente em 1831, surgiu no cenário nacional o nome de Dionísia Gonçalves Pinto, 

reconhecida pelo pseudônimo Nísia Floresta Brasileira Augusta, ou simplesmente Nísia 

Floresta. Brasileira, educadora, escritora e jornalista, dedicou-se a defender, com veemência, o 

direito das mulheres a uma educação adequada e ao exercício de funções profissionais até então 

entendidas como exclusivas dos homens. “No ano de 1831, despontam a escritora e a educadora 

Nísia Floresta Brasileira Augusta, que lutará durante toda a existência contra as injustiças, as 

discriminações, os desmandos e as barbáries dirigidos aos menos favorecidos” (ALMEIDA; 

DIAS, 2009, p. 17).  

 Caso também sintomático é o da psicóloga que acabou sendo uma das educadoras 

também escolhida como ilustração do objeto da pesquisa a que se refere esta tese, como se verá 

nas partes subsequentes. Trata-se da psicóloga e educadora Helena Wladimirna Antipoff (1892-

1974), outra autora que desenvolveu um trabalho expressivo na educação brasileira e que 

continua desconhecida da maior parte dos educadores e professores do País. Originária da 

Rússia, Helena fixou-se no Brasil em 1929, a convite do governo do Estado de Minas Gerais, 

com o propósito de contribuir para a reforma do ensino promovida por Francisco Campos e 

Mário Casassanta. Essa reforma, que ocorreu também em outros estados sob a liderança de 

educadores de renome à época, foi considerada como a mais importante, até então, no território 

nacional. Tinha por principal objetivo dar um caráter mais profissional e orgânico à educação 

nos diversos estados, portanto, constituir verdadeiros sistemas educacionais nas unidades da 

Federação, sob o enfoque do chamado movimento da Escola Nova. Maria Lúcia de Arruda 

Aranha lembra, em seu didático livro História da educação (1996, p. 198), que um dos mais 

importantes historiadores da educação do período, Jorge Nagle, na sua já clássica obra 

Educação e sociedade na Primeira República (1974), considera que a “característica dos 
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anos 20 [foi] o ‘entusiasmo pela educação’ e o ‘otimismo pedagógico’”, apesar do 

profissionalismo de suas lideranças. Embora fizessem esforços regionais (estaduais), o Brasil 

ainda teria de esperar o Governo de Getúlio Vargas para ter um Ministério da Educação e as 

primeiras tentativas de construção de um Sistema Nacional de Educação. Assim, a contribuição 

inicial e mais expressiva de Helena Antipoff limitar-se-á ao estado de Minas Gerais, no contexto 

das reformas já mencionadas9.  

 A terceira pensadora da educação a servir de ilustração, nesta tese, sobre a capacidade 

feminina de também produzir ciência pedagógica, é Cecília Benevides de Carvalho Meireles 

(1901-1964), mais conhecida como poeta, especialmente pelo Romanceiro da Inconfidência 

(1953). Mais recentemente, em 2017, parece que a indústria editorial brasileira percebeu a falta 

cometida e resolveu publicar, em 5 volumes, a farta reflexão pedagógica da escritora e 

educadora. 

 Como já se pode perceber no que foi desenvolvido até aqui, o grande cenário deste 

projeto de tese é a presença do pensamento feminino na História da Educação Brasileira. O 

tema, ainda genérico, dentro desse cenário, é a verificação da especificidade do olhar feminino, 

em um mundo dominado pela hegemonia masculina, na evolução do pensamento pedagógico 

nacional.  

 Mais especificamente, o objeto desta tese é a presença/ausência da contribuição 

feminina para construção da educação e do pensamento pedagógico brasileiro. Mais 

especificamente ainda, a hipótese é de que educadoras e pensadoras da educação brasileira 

produziram pensamento pedagógico sobre a educação no Brasil, mas foram eclipsadas pela 

hegemonia masculina.  

 Para melhor comprovar o “eclipse” mencionado, rastreou-se a presença da contribuição 

feminina tanto em livros publicados quanto na produção acadêmica sobre educação divulgada 

nos bancos de dissertações e teses mais referenciais do País. Como a primeira revisão será mais 

detalhada nas conclusões desta tese, do segundo rastreamento resultaram informações que são 

listadas a seguir. 

 Esta revisão de literatura teve como fonte os bancos de dissertações e teses de 

instituições universitárias brasileiras, consideradas referência no desenvolvimento de pesquisas 

de caráter científico. Neste âmbito, deu-se prioridade ao site da Comissão de Aperfeiçoamento 

                                                
9 É bom lembrar, contudo, que Minas Gerais foi uma espécie de laboratório do que se previa para o País como um 
todo, porque era a vez de Minas, nos acordos da chamada “Política Café com Leite” da I República (1889-1930), 
com a alternância de paulistas e mineiros na Presidência. Não se pode esquecer que exatamente Francisco Campos, 
o responsável pela reforma mineira, foi o primeiro Ministro da Educação, quando Getúlio Vargas criou o 
Ministério da Educação e Saúde Pública (1930). 
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de Pessoal do Nível Superior (Capes), por ser esse banco de trabalhos acadêmicos reconhecido 

como o depositório oficial de dissertações e teses defendidas em todo o território nacional. 

 Foram pesquisados os seguintes sites: 

 a) Catálogo de Teses e Dissertações – Capes − https://catalogodeteses:capes.gov.br/; 

 b) Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) − bdtd.ibict.br 

 c) Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade de São Paulo (USP) − 

www.teses.usp.br; 

 d) Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFMG − 

www.bibliotecadigital.ufmg.br. 

 Inicialmente foram escolhidas as palavras-chave “educação brasileira”, “mulher”, 

“opressão”, “pensamento pedagógico”, “razão feminina” para refinar a pesquisa no universo de 

dissertações, teses e demais produções de fontes secundárias. Durante o processo de 

investigação foi necessário reduzir o número de palavras-chave utilizadas, porque quanto mais 

palavras eram utilizadas mais se ampliava não só o universo dos trabalhos produzidos, como 

também as temáticas abordadas, distanciando-se do objeto desta tese. O objetivo era tentar 

aproximar o trabalho, ao máximo, da temática em questão. Optou-se pelas palavras-chave: 

“Educação” e “Mulher”.  Elas conduziram, de modo geral, o levantamento, mas a pesquisadora 

se permitiu utilizar também o nome das autoras que seriam estudadas como fontes ilustrativas 

do pensamento pedagógico nacional − Cecília Meireles, Helena Antipoff e Nísia Floresta, 

sempre respeitando os critérios estipulados, ou seja, buscando identificar produções 

relacionadas com essas autoras dentro da área de educação. 

 Foi dada ênfase às dissertações e teses defendidas no intervalo de tempo entre 2013 e 

2016 (ano que a autora da presente tese iniciou o doutorado), visando abordar as pesquisas mais 

recentes na área de educação relativas ao tema da tese pretendida. As dissertações e teses 

selecionadas, de alguma forma, dialogam com a tese, aproximando-se da temática escolhida, 

levanto em consideração o objeto, o problema e a hipótese levantada. No entanto, cabe ressaltar 

que não foram encontradas propostas semelhantes ao projeto que conduziu à pesquisa de que 

resultou esta tese.  

 A pesquisa foi iniciada por meio da internet com um acesso básico via Google, onde foi 

digitada a frase “Banco de Teses e Dissertações”. Imediatamente surgiram na tela de acesso 

vários endereços de instituições espalhadas por todo o país. O Catálogo de Teses e Dissertações 

− CAPES encabeçava a lista e, portanto, foi o primeiro a ser consultado. Por meio do endereço 

digital https://catalogodeteses:capes.gov.br/ a página inicial do portal foi disponibilizada. Nela 
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a pesquisadora encontra uma janela de acesso rápido, onde deve ser colocada a palavra que 

mais se aproxima do campo de pesquisa estudado. Nesse primeiro acesso, a palavra digitada 

foi “Educação” para tentar especificar a área de interesse. Foram disponibilizados 165.624 

títulos e um campo, localizado no lado esquerdo da tela onde se lia: “Refinar meus resultados”. 

Ali era possível identificar características específicas dos trabalhos como:  

 Tipo: Mestrado (Dissertação), Doutorado (Tese); 

 Ano: 32 opções; 

 Autor: 157.101; 

 Orientador: 39.115; 

 Banca: 117.485; 

 Grande área do conhecimento: 408; 

 Área Avaliação: 109; 

 Área Concentração: 2.694;  

 Nome Programa: 1.946; 

 Instituição: 526; 

 Biblioteca: 15.391. 

 Além dessas especificações a página inicial apresentou 20 trabalhos distribuídos entre 

dissertações de mestrado e teses de doutorado, defendidas em diferentes universidades do 

território nacional, todas relacionados à educação, mas identificadas de acordo com suas 

especificidades e aderência a uma área específica da educação como, por exemplo, “Educação 

Ambiental”. Nesse primeiro contato com o portal foi necessário identificar as características 

que mais se aproximam com o tema estudado, tentando abarcar o maior número possível de 

trabalhos, respeitando o critério do ano e, principalmente, da área de conhecimento. Foram 

selecionados os itens: Mestrado e Doutorado, Ano − 2016 (ano que se iniciou o doutorado da 

pesquisadora) – 2013; Grande Área Conhecimento − Ciências Humanas, Área Conhecimento 

− Educação; Área Concentração − Educação, Nome do Programa − Educação. Nesse momento, 

não foi escolhida nenhuma instituição específica, porque a intenção era identificar o maior 

número de trabalhos que se aproximavam da proposta de pesquisa que seria desenvolvida. 

Selecionados os itens, clicando em “Refinar meus resultados”, foram disponibilizados 8.619 

títulos, no período de quatro anos, tendo como argumento o termo educação. Só em 2016, foram 

encontrados 2.111 trabalhos sobre temas diversos dentro da área da educação. Como o tema da 

tese em questão está intimamente relacionado à educação feminina, a busca foi direcionada 

para esse conteúdo em especial. A palavra-chave utilizada foi “Mulher”. O ano destacado foi 
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2016, a princípio para verificar as publicações mais recentes relativas ao tema, respeitando os 

critérios anteriormente citados como Grande Área Conhecimento − Ciências Humanas, Área 

Conhecimento − Educação, Área Concentração − Educação, Nome Programa − Educação.  

 Daí por diante o levantamento seguiu esses critérios, havendo apenas a alteração dos 

anos a serem examinados, ampliando, portanto, o intervalo de tempo das publicações. Em 2016 

foram encontrados trinta e sete resultados, sendo vinte e seis dissertações de Mestrado e onze 

teses de Doutorado. Desses trinta e sete trabalhos foi relevante destacar dois: a dissertação 

defendida na Universidade Federal de Pelotas, no Programa de Educação, intitulado A 

educação da mulher no pensamento rousseauniano: uma hermenêutica para além da 

formação do homem. Nele, a autora, Danielli Pereira Rosado destaca a compreensão sobre a 

educação reservada às mulheres, que se constrói a partir do clássico sistema filosófico criado 

por Rousseau no século XVIII. Tendo como base a perspectiva teórico-metodológica 

hermenêutica de Hans-Georg Gadamer, a dissertação buscou identificar a influência das figuras 

femininas que passaram pela vida do autor e que o inspiraram na construção de suas 

personagens femininas, Sofia e Júlia. Tentou perceber a possível correlação das mulheres da 

vida real de Rousseau, suas personagens e o seu ideal feminino expresso por meio da ficção. 

Além disso, retrata que as diferenças entre os sexos influenciaram toda a construção da teoria 

política educacional rousseauniana, destacando aspectos do pensamento de Rousseau que 

permitem perceber sua não homogeneidade no que diz respeito às influências grega e judaico-

cristã, que estão fortemente presentes em parcelas de seu sistema filosófico. A dissertação 

descreve o tempo histórico de Rousseau, a situação das mulheres e narra a vida desse autor por 

meio da história das figuras femininas que por ela passaram. Segundo a autora, o esquema 

social apresentado por Rousseau demonstra que as mulheres são excluídas da seara pública da 

cidadania, diferentemente da posição ocupada pelo homem. No entendimento desse autor, a 

mulher deveria receber a formação que a conduziria a ser o elo da família, de tal forma que sua 

participação na vida pública dar-se-ia pela via indireta, ou seja, responsável pela educação e 

acompanhamento do homem em sua trajetória na república democrática. 

 O outro trabalho que despertou interesse foi a tese defendida, em 2016, pela Professora 

Adriane Raquel Santana de Lima, na Universidade Federal do Pará, no Programa de Pós-

graduação em Educação, sob o título Educação para Mulheres e Processos de 

Descolonização da América Latina no século XIX: Nísia Floresta e Soledad Acosta de 

Samper, porque analisa de forma mais direta a concepção de educação para mulheres na obra 

das autoras do subtítulo, relacionando-a com o processo de descolonização da América Latina. 

O objetivo foi tentar identificar como as concepções da educadora brasileira Nísia Floresta 
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(1810-1885) e da colombiana Soledad Acosta de Samper (1833-1913), sobre a educação para 

as mulheres, se articulavam com o contexto histórico de descolonização da América Latina. 

Segundo a pesquisadora, os escritos sobre educação de Nísia Floresta, no Brasil, e Soledad 

Acosta de Samper, na Colômbia, podem ser considerados como dois modelos de produção 

intelectual latino-americana que colocam em debate a formação educacional da mulher e, ao 

mesmo tempo, estreitam a relação com os movimentos políticos de descolonização do 

continente sul-americano. Desafiando o seu próprio tempo, essas autoras refletiram sobre as 

condições de opressão a que estavam submetidas as mulheres latino-americanas, bem como os 

negros e os índios. Além disso, ambas propuseram uma educação pautada nas necessidades 

reais de independência de seus próprios países, destacando uma educação para as mulheres 

fundada no direito universal, o que refutava o discurso hegemônico da incapacidade intelectual 

feminina para aprender e construir conhecimento científico. 

 Seguindo essa lógica, ao utilizar a palavra-chave “Mulher” e aplicar os filtros 

anteriormente citados, foram encontrados 124 títulos, sendo noventa e uma dissertações de 

mestrado e trinta e três teses de doutorado. Desse total, permaneceram em evidência os dois 

títulos mencionados, além de uma tese de doutorado defendida em 2012, pela professora 

Graziela Rinaldi da Rosa na Universidade do Vale do Rio Sinos, São Leopoldo. A tese 

intitulada Transgressão e moralidade na formação de uma “matrona esclarecida”: 

contradições na filosofia de educação nisiana resulta de uma pesquisa qualitativa, de cunho 

historiográfico e base documental, que questiona qual o tipo de filosofia da educação que 

Floresta defendeu em suas obras. A tese apresenta Nísia Floresta, professora e escritora 

brasileira do século XIX, como uma figura expressiva no quadro educacional brasileiro, uma 

vez que rompeu com alguns princípios da época como, por exemplo, com a visibilidade da 

expressão feminina no debate sobre a educação brasileira e, em especial, a educação das 

mulheres. Ao trazer para a cena nacional discussões sobre a importância da educação feminina, 

a autora revelou a politização sobre essa realidade e, ao mesmo tempo, percebeu a necessidade 

de delimitar parte dos conteúdos ensinados para as mulheres e propor uma educação moral para 

as meninas como princípios essenciais à legitimação do processo de formação educacional das 

mulheres. 

 Na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), identificada pelo 

endereço eletrônico bdtd.ibict.br, foram utilizadas as duas palavras-chave: “Educação” e 

“Mulher”. Essas duas especificações juntas apontaram um total de 732 trabalhos. A existência 

de um campo onde é possível especificar a Área de conhecimento: Ciências Humanas: 

Educação, reduziu esse resultado a 41 trabalhos, sempre respeitando o intervalo de tempo das 
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defesas − 2013-2016 −, que tinha sido anteriormente estipulado. Dentro do quadro geral dos 

trabalhos detectados, muitos já faziam parte do levantamento feito no Catálogo de Teses e 

Dissertações − Capes e, portanto, não foi preciso revisitá-los. Nesse levantamento, surgiram 

dois novos trabalhos que não constavam no banco anterior e apresentavam certa convergência 

com o tema em discussão. Um deles foi a dissertação defendida por Elizabeth Maria da Silva, 

no ano de 2014, na Universidade Federal de Pernambuco intitulada Mulheres emancipai-vos!: 

um estudo sobre o pensamento pedagógico feminista de Nísia Floresta. Neste trabalho, a autora 

se dedicou a analisar as principais concepções do pensamento pedagógico feminista de Nísia 

Floresta que ainda estão em pauta na agenda da educação feminina contemporânea. A pesquisa 

tentou promover um diálogo entre o pensamento pedagógico nisiano e personalidades do 

pensamento pedagógico contemporâneo, como Paulo Freire, Moacir Gadotti e Demerval 

Saviani. Baseada em uma pesquisa bibliográfica, a pesquisadora conseguiu identificar a 

preocupação político-pedagógica de Nísia em relação às condições estruturais, bem como com 

a mercantilização da educação e com a formação da professora e do professor. Segundo ela, a 

potencialidade do pensamento pedagógico feminista de Nísia Floresta centrava-se na questão 

emancipatória da mulher e na equidade de gênero. Entretanto, não dispensou questões 

estruturais e profissionais do sistema. 

 A dissertação de mestrado História da educação brasileira: a mulher como 

protagonista da educação no ideário Positivista 1880-1930, defendida em 2015, no programa 

de Pós-graduação da Universidade Estadual do Oeste do Paraná Cascavel, também merece ser 

ressaltada. Nela, a autora, Antonia Mariene Vilaca, buscou compreender, por meio de uma 

pesquisa bibliográfica e documental, a presença da mulher na História da Educação e no 

processo de feminização do magistério no Brasil. Além disso, identificou que a produção e a 

reprodução da vida em sociedade estão diretamente relacionadas ao movimento econômico, 

político e cultural produzidos pelos seres humanos na história. Sendo assim, a escola e a mulher 

tornam-se instrumentos essenciais do processo de modernização e mobilização do Brasil, 

participando ativamente da formação de cidadãs e cidadãos. Nesse processo de participação, 

tanto as cidadãs quanto seus congêneres masculinos se beneficiam transformando a própria 

realidade e a si mesmos. 

 Na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade de São Paulo (USP), cujo 

endereço de acesso é www.teses.usp.br,  ao identificar o item Acervo, é possível especificar a 

Área de Conhecimento desejada. Logo, ao utilizar a palavra-chave “Educação”, imediatamente, 

tem-se acesso a uma janela onde o pesquisador pode escolher, dentro da área, aquela que mais 

se aproxima da perspectiva da pesquisa. Nesse acesso, foram disponibilizados 1.868 títulos 



 32 

relativos à Faculdade de Educação. Continuando o levantamento, foi utilizada a palavra-chave 

“Mulher” e como resultado apareceram 53 títulos. Desses 53 nenhum apresentou aproximação 

satisfatória com o tema da tese em questão e apenas a dissertação de mestrado denominada 

Contar e ouvir estórias: um diálogo de coração para coração, do ano de 2006, trazia em seu 

escopo teórico uma referência a Cecília Meireles. Duas obras da autora foram utilizadas para 

desenvolver a pesquisa. Ou seja, nesse trabalho, a autora era referenciada apenas por sua 

vertente poética. Avançando mais um pouco, foi possível identificar mais três trabalhos de 

Cecília, mas em área diferentes, como Estudos de Tradução (doutorado - 2018), Literatura 

Brasileira (2 dissertações de mestrado, uma de 2102 e a outra de 2017) e, por fim, uma única 

dissertação na área de educação, defendida em 2014, na Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Ribeirão Preto. Esse estudo foi desenvolvido por Cecília Vieira de Souza, tendo como 

título Análise retórica do discurso político educacional de Cecília Meireles. Esta dissertação 

analisou uma série de crônicas de Cecília Meireles, publicadas entre 1930 e 1933, no jornal 

Diário de Notícias da cidade do Rio de Janeiro. Além de contribuir para a compreensão do 

movimento escolanovista brasileiro, que se deu nos anos de 1920 e inícios da década de 1930, 

o trabalho apresentou Cecília Meireles como uma pensadora habilitada a discorrer sobre 

questões escolares. A dissertação descreveu a autora como uma articuladora que se utiliza das 

paixões positivas para se referir aos discursos e atitudes que estivessem em concordância com 

a Escola Nova; e as paixões negativas para tratar de ideias e realizações contrárias ao 

escolanovismo. 

 A opção de analisar o banco de teses e dissertações da Universidade Federal de Minas 

Gerais, também conhecido como Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFMG – 

www.bibliotecadigital.ufmg.br, surgiu em função da forte influência que o Estado de Minas 

Gerais exerceu nas reformas educacionais ocorridas no território nacional. Esse fato poderia, 

de algum modo, ter influenciado e inspirado a produção de conhecimento científico relativo à 

área de educação na sua totalidade. Ao acessar o site da referida instituição pelo ícone 

“Dissertações e Teses”, imediatamente abre-se uma tela onde se lê “Sub-comunidades desta 

Comunidade”. Ali o pesquisador irá encontrar duas opções relacionadas à educação: Pós-

graduação em Educação, Conhecimento e Inclusão Social e Pós-graduação em Educação e 

Docência. Inicialmente, optou-se pela segunda sub-comunidade, Pós-graduação em Educação 

e Docência, no qual era possível identificar as submissões mais recentes, de 2017 e 2018, e o 

item dissertação de mestrado. Com a palavra–chave “Educação” foram produzidos 109 

resultados, todos devidamente visitados pela pesquisadora que não conseguiu encontrar 

proximidade com o tema da tese. A palavra-chave “Mulher” aponta para duas dissertações, uma 
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de 2016 e outra de 2017, ambas relativas à educação de mulheres negras e, portanto, também 

sem relação com a presente tese.  

 Por meio do campo Busca Avançada tem-se acesso ao tópico Âmbito da Pesquisa: 

Comunidade − Dissertações e Teses. Na busca pelas palavras-chave “Educação” e “Mulher” 

produziram-se 20 resultados. Nenhum deles apresentou argumento semelhante, nem dialogava 

com o tema estudado. As palavras-chave “Helena Antipoff” e “Educação” relevaram cinco 

resultados (três dissertações de mestrado e duas teses de doutorado). O trabalho defendido por 

Sergio Domingues, em 2011, O conceito de excepcional na obra de Helena Antipoff: 

diagnóstico, intervenção e suas relações com a educação inclusiva, teve como objetivo analisar 

a participação de Helena Antipoff na construção de um sistema de ensino paralelo no Brasil: a 

educação especial. Destaca algumas contribuições dessa autora para o sistema educacional 

brasileiro, como, por exemplo, a utilização dos conceitos “excepcional” e “inteligência 

civilizada”, além das críticas em torno da homogeneização das classes escolares por meio da 

aplicação dos testes de inteligência. A dissertação apresenta uma autora comprometida com o 

desenvolvimento de uma educação inclusiva. Já O ensino de artes em Minas Gerais (1940-

1960): diálogos e colaborações entre a arte e a educação nova, defendida em 2013, por Marilene 

de Oliveira Almeida, procurou identificar como a arte era desenvolvida na Fazenda do Rosário, 

apontando possíveis colaboradores que, juntamente com Helena, tornaram a arte em uma 

mportante aliada para promover o intercâmbio entre a educação e os ideais escolanovistas. 

Ademais, essa forma de expressão da inteligência humana ajudava na formação de crianças, 

adolescentes, adultos da comunidade local e também na formação de professoras e professores 

para atuarem na comunidade rural. A ortopedia mental: contribuição de Helena Antipoff para 

educação especial, de Laênia Martins da Silva, 2016, teve como objetivo investigar a 

fundamentação teórica do método de Ortopedia Mental elaborado por Helena, a fim de 

promover o desenvolvimento e a organização das capacidades intelectuais das crianças como 

atenção, memória, percepção e outras. Por meio da aplicação da Ortopedia Mental a autora 

colocava em evidência a capacidade, o empenho e a criatividade da professora e do professor 

para elaborar atividades capazes de despertar o interesse das crianças e desenvolver, ao mesmo 

tempo, suas faculdades mentais. Por fim, foram encontradas duas teses de doutorado, 

defendidas em 2018, uma intitulada Formação do professor para educação especial: a 

experiência de Helena Antipoff e seus colaboradores na Fazenda do Rosário na década de 1960, 

de Maria de Fátima Pio Casemiro, e a outra, Avaliação diagnóstica das dificuldades escolares 

(1929-1973): preleções de Helena Antipoff, defendida por Ana Maria Belo Francisco. A 

primeira investigou a formação que Helena Antipoff e seus colaboradores propiciavam às 
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professoras dos cursos de aperfeiçoamento voltados para a atenção às alunas e aos alunos 

excepcionais – aqueles que desviavam da norma para cima ou para baixo. Os cursos oferecidos 

atraíam um sem números de interessados de todo Brasil; contavam com professores renomados 

de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro e tinham como objetivo desenvolver métodos que 

permitissem a consolidação de uma educação inclusiva. A segunda, Avaliação diagnóstica das 

dificuldades escolares (1929-1973): preleções de Helena Antipoff, de Ana Maria Belo 

Francisco, buscou conhecer e analisar o sistema de avaliação diagnóstica realizada por Helena 

Antipoff e seus colaboradores, no período de 1929 a 1973, em alunos das classes especiais de 

Belo Horizonte, entendendo o diagnóstico como procedimento balizador para escolha mais 

adequada dos métodos e técnicas de ensino e como um dispositivo pedagógico para atender às 

diferenças individuais. 

 Os trabalhos destacados foram colocados como ilustração da preocupação de Helena 

Antipoff em desenvolver um sistema de educação no território nacional, baseado no 

desenvolvimento de um escopo teórico-pedagógico que levasse em conta as condições 

estruturais e sociais do país. Em função disso, justifica-se o destaque dado às dissertações e 

teses encontradas.  

 A busca avançada não identificou nenhum trabalho relativo a Nísia Floresta e, quanto a 

Cecília Meireles, foram encontradas quatro dissertações de mestrado e uma tese de doutorado, 

datadas de 2006, 2009, 2015 (2) e 2018, mas todas com o objetivo de identificar a linguagem 

poética da autora, relacionada a personagens ou obras específicas de Cecília. Nenhuma se 

dedicou a associar a produção intelectual de Cecília relativa ao desenvolvimento de um 

pensamento pedagógico nacional. 

 Retornando à página inicial era preciso examinar a outra sub-comunidade − Pós-

graduação em Educação: Conhecimento e Inclusão Social. As mesmas palavras-chave foram 

utilizadas “Educação” e “Mulher”. Introduzindo apenas a primeira foram encontrados 819 

resultados e, refinando com a segunda, apareceram 55 títulos. A atenção foi concentrada no 

exame dos 55 trabalhos. Apenas uma dissertação de 2004 − O sexo feminino em campanha 

pela emancipação da mulher (1873-1874), de Cecília Vieira do Nascimento – tinha como 

objetivo examinar, por meio da análise do periódico O Sexo Feminino, a valorização da 

emancipação social da mulher pela via da instrução e do trabalho, colocando em destaque a 

atuação da mulher no processo de feminização do magistério.  

 Em relação a Helena Antipoff, detectaram-se 33 resultados, sendo que desses, 5 já 

tinham registro na sub-comunidade anterior. Optou-se por não destacar nenhuma dissertação 

ou tese porque todas estavam relacionadas com temas voltados para educação infantil, educação 
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de bem-dotados, sexualidade infantil, teatro, dança, alfabetização etc., abordando aspectos 

singulares dessas formas de educação, mas sem relação direta com uma proposta de 

desenvolvimento de um projeto político-pedagógico sobre a educação. 

 Novamente não se identificou trabalhos cuja abordagem teórica fossem a obra de Nísia 

Floresta, nem tampouco foram encontrados trabalhos com a perspectiva teórica de Cecília 

Meireles. 

 Quanto às teses de doutorado, as palavras-chave “Educação” e “Mulher” apresentaram 

38 títulos relacionados. Todos foram examinados. Contudo, nenhum demonstrou proximidade 

com o tema da presente tese. 

 Em síntese, esta tese tem objetivo geral a explicitação da contribuição feminina para 

construção do pensamento pedagógico brasileiro. Como objetivos específicos foram listados e 

explicitados os que se seguem: 

a) Esquadrinhar a obra Pedagogia do oprimido, de Paulo Freire, procurando identificar 

concepções epistemológicas capazes de subsidiar o entendimento da relação oprimido-opressor 

e do conceito de conscientização, partes integrantes do referencial teórico desta tese, para 

melhor subsidiar o movimento de explicitação da contribuição feminina no campo da educação. 

b) Examinar, na historiografia especializada em relação à educação brasileira e na 

literatura histórico-antropológica relativa à construção da condição feminina, a partir de meados 

do século XIX, os fundamentos da capacidade feminina e sua invisibilização pela hegemonia 

masculina. 

c) Apresentar as contribuições de algumas educadoras para a construção do pensamento 

pedagógico brasileiro, como prova da mencionada capacidade e da também mencionada 

invisibilização.  

 A pesquisa configurou-se como de abordagem qualitativa e bibliográfica, com 

procedimentos exploratórios e explicativos, tendo sido desenvolvida com base no levantamento 

da bibliografia referente à temática da mulher e da educação no Brasil, especialmente a partir 

da primeira metade do século XIX. Além disso, como já mencionado no referencial teórico, 

foram examinadas as concepções freirianas sobre a relação opressor-oprimido e sobre o 

conceito de conscientização. 

 Foi feito, ainda, um exame minucioso das obras das três educadoras-pensadoras que 

ilustram esta tese, numa espécie de estudo de fontes primárias, já que se tratou de uma 

verificação de sua competência educativa e pedagógica diretamente em suas produções.  

O passo subsequente foi a leitura e o fichamento de toda a documentação levantada, 

destacando os pontos principais abordados em cada uma delas. Terminada essa etapa, foi o 
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momento de interpretar e analisar os postulados teóricos, tendo como eixo condutor as 

categorias opressor, oprimido e, principalmente, conscientização. Em suma, o referencial 

teórico, que se constitui de fundamentos, metodologias e procedimentos ancorados, 

principalmente, na Pedagogia do oprimido, da qual se pode destacar a seguinte passagem: 

 

Enquanto a violência dos opressores faz dos oprimidos homens proibidos de 
ser, a resposta destes à violência daqueles se encontra infundida do anseio de 
busca do direito de ser.  
Os opressores, violentando e proibindo que os outros sejam, não podem 
igualmente ser; os oprimidos, lutando por ser, ao retirar-lhes o poder de 
oprimir e de esmagar, lhes restauram a humanidade que haviam perdido no 
uso da opressão. 
Por isto é que, somente os oprimidos libertando-se, podem libertar os 
opressores. Estes, enquanto classe que oprime, nem libertam, nem se libertam 
(FREIRE, 1987, p. 43). 

 

 Tentando reinventar o legado freiriano, como o próprio Paulo Freire recomendara em 

vida, no sentido de que não o repetissem, mas que o reinventassem, pode-se tomar a “vantagem” 

histórica das oprimidas e dos oprimidos, expressa na citação acima, como um elemento 

justificador da relevância social desta tese: contribuir para a produção de histórias da educação 

e da pedagogia mais amplas e mais profundas, porque derivadas de diferentes olhares, 

incluindo-se aí os femininos.  

 Nesta tese, entende-se que as contribuições femininas, pelo fato de serem oprimidas e 

tão oprimidas que, mesmo tendo dado contribuições inéditas, estão quase completamente 

ausentes da historiografia desenvolvida sobre a Pedagogia no Brasil, podem apresentar as 

vantagens gnosiológicas e epistemológicas de que falava Paulo Freire.   

 A tese estruturou-se nas seguintes partes: 

 a) Apresentação  

 Nesta parte, foi autoapresentada a autora da tese, por meio de um sumário memorial 

sobre sua formação intelectual e experiência profissional, buscando daí extrair relações ou motivações 

que acabaram a conduzindo ao doutorado em educação e ao tema da tese.   

b)  Introdução 

Nesta parte do trabalho, a doutoranda retomou o projeto de tese proposto inicialmente, nas suas 

partes essenciais (objeto, referencial teórico e universo), porém, atualizando-o de acordo com o 

desenvolvimento da pesquisa.   

 c) Capítulo I - Concepções Frerianas e a Condição Feminina 

 Este capítulo tratou das concepções de Paulo Freire, especialmente em Pedagogia do 

oprimido (1987), tomadas como categorias, porque transformadas em ferramentas de análise 
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das relações homem/mulher, no mundo e no Brasil para, finalmente, iluminarem o próprio 

objeto da tese – a contribuição feminina ao pensamento pedagógico brasileiro, invisibilizada 

por causa de uma sociedade historicamente patriarcal, inclusive no campo da historiografia 

educacional. 
d) Capítulo II - Síntese Sócio-Antropológica da Autoafirmação Feminina  

Nesta parte da tese, desenvolveu-se uma sumária linha do tempo relacionada à trajetória 

histórica das mulheres, com ênfase na afirmação de suas contribuições para o pensamento humano, mais 

especificamente para o pensamento educacional.  

 e) Capítulo III - Síntese História da Autoafirmação das Mulheres no Brasil  

 Este capítulo tratou da reconstituição da trajetória histórica das mulheres no contexto 

nacional, à semelhança do capítulo anterior para o contexto mundial. 

f) Capítulo IV - Contribuições Femininas ao Pensamento Pedagógico Brasileiro 

Apresentação do pensamento das três autoras − Cecília Meireles, Helena Antipoff e Nísia 

Floresta – eleitas para ilustrar a presença ou a ausência da contribuição feminina ao pensamento 

pedagógico brasileiro.  

Nele, pretende-se, ainda, estabelecer os nexos entre a presença ou ausência da literatura 

educacional feminina e as categorias analíticas auferidas na obra de Paulo Freire já mencionadas, tendo 

como pensamento feminino pedagógico ilustrativo as contribuições das educadoras referidas. 

 g) Conclusões 

 Como de praxe, nessas conclusões, incompletas, inconclusas e inacabadas, pretende-se 

voltar às questões, para verificar se a pesquisa deu conta, respectivamente, de suas respostas e 

da ratificação ou retificação de sua hipótese. 
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CAPÍTULO I 

CONCEPÇÕES FREIRIANAS E A CONDIÇÃO FEMININA 

 

 
A liberdade, que é uma conquista, e não uma 
doação, exige uma permanente busca. Busca 
permanente que só existe no ato responsável de 
quem a faz (FREIRE, 1987, p. 34). 

 
 1. Introdução 

 
 O presente capítulo é um mergulho no pensamento de Paulo Freire, especialmente o 

expresso em Pedagogia do oprimido (1987), a fim de explicitar aspectos da teoria que possam 

contribuir para a análise da relação da opressão homem-mulher.  

 Essa relação hierarquizada resultou o silenciamento das racionalidades femininas, 

suprimindo-lhes, em várias circunstâncias, a possibilidade de participarem mais efetivamente das 

transformações sociais ao longo do tempo, ou seja, suprimindo-lhe a voz e a vez exatamente naquilo 

que é a condição plenamente humana:  o protagonismo na autodeterminação. 

 O estabelecimento das categorias opressor e oprimido conferiu à obra freiriana o 

ineditismo de propor, além de um método educacional, a inovação nas análises das relações 

estabelecidas entre os diferentes segmentos e agentes sociais. Nas palavras de Erich Fromm: “é uma 

espécie de psicanálise histórico-sociocultural e política” (apud FREIRE, 1994, p. 56). Cumpre, destacar, 

aqui, em que medida a explicitação dessas categorias pode contribuir para elucidar os aspectos 

intrínsecos nas relações de opressão que forjaram uma dominação subjetiva e que continuam se 

insinuando, de forma sutil, no interior das relações homem-mulher.  

 Por fim, mas não menos importante – aliás a mais importante para os efeitos desta tese 

– a categoria “conscientização” será mais detalhadamente abordada ao final deste capítulo. Ela é, sem 

dúvida, na perspectiva do referencial teórico da pesquisa de que resultou esta tese, o instrumento 

analítico axial para abordar o objeto dela, especificamente o processo de superação da invisibilidade 

feminina na história da educação e nas trajetórias das ideias pedagógicas brasileiras. Em suma, esta tese 

pretende, humildemente, ser uma espécie de “conscientização da conscientização” que essas mulheres 

alcançaram, ao se empenharem na abordagem das questões da educação brasileira, mas que, 

lamentavelmente, pelo sexismo de que se impregnavam (e impregnam) a sociedade e a cultura nacionais, 

não foram (são) devidamente levadas em conta, apesar da forte expressão de sua originalidade e 

autonomia gnosiológica e epistemológica. Dizendo-o em termos mais simples, quando se consulta a 

historiografia tradicionais sobre a educação e as reflexões científicas sobre ela, parece que as mulheres 
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contribuíram muito pouco, ou quase nada criaram, para/na História da Educação e na História das Ideias 

Pedagógicas Brasileiras.  No entanto, na verdade, esta “pobreza” feminina parece estar apenas na sua 

invisibilidade, porque contribuíram muito e criaram análises bastante originais, mas o domínio 

masculino sobre a indústria editorial não permitiu (e continua não permitindo) a verdadeira expressão 

da contribuição feminina no campo.  

   

 2. A Pedagogia do Oprimido10 

 

 Segundo o professor Ernani Maria Fiori (in FREIRE, 1987, p. 9), o professor Paulo 

Freire era um pensador comprometido com a vida porque, mais do que pensar ideias, ele se dedicava ao 

exame da existência humana. Vivendo em uma sociedade como a brasileira, cuja dinâmica estrutural 

estava fortemente atrelada à intensão de dominar as consciências e, portanto, marcada pelo predomínio 

de uma cultura teórica construída para atender aos apelos dos interesses de grupos dominantes, dedicou-

se, ao longo de sua trajetória profissional, a compor um quadro teórico que se baseasse em uma 

pedagogia da(o) oprimida(o). A preocupação era promover a superação dos paradigmas que insistiam 

em favorecer a existência de uma forma de pensar negativa sobre as(os) oprimidas(os) e, ao mesmo 

tempo, fazer com que mulheres e homens se reconhecessem como capazes de atuar responsavelmente 

sobre a própria existência e entender o real sentido do exercício de humanidade. Segundo Freire, “existir 

humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta 

problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar” (1987, p. 78). 

  A importância de desenvolver uma pedagogia da(o) oprimida(o) e, não, para a(o) 

oprimida(o), ressalta o compromisso com uma postura humanista e com a ciência da necessidade de 

promover o desenvolvimento humano, levando em conta aspectos que transcendiam a condição 

biológica, sem desprezar o reconhecimento da importância dos aparatos biológicos das mulheres e dos 

homens. Para ele, no entanto, este argumento não era suficiente para justificar a negligência da dimensão 

biográfica da existência como aspecto fundamental e indispensável para a completa integração dos seres 

humanos à própria condição humana. Dessa forma, a verdadeira expressão da liberdade estava atrelada 

a um intenso trabalho de reflexão, de descobrimento de si e da auto-conquista da condição de sujeito da 

própria destinação histórica – uma harmonização da vida enquanto biologia à vida como biografia, 

superando a manutenção da existência puramente biológica, por permitir, aos seres humanos, 

identificarem a própria presença no mundo. Quando os seres humanos se apropriam dos bens culturais 

da humanidade, eles se tornam capazes de se perceberem como parte integrante de um todo social e, 

assim, podem se situar em sua própria realidade histórica e social, entenderem-se, entendendo sua 

própria condição.  

                                                
10 O título deste tópico não se refere exclusivamente do livro homônimo de Paulo Freire, mas a concepção 
pedagógica por ele formulada e que pode ser depreendida do conjunto de sua obra.  
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 A experiência social é que permite a mulheres e homens se perceberem em constante 

processo existencial, ou seja, é por meio das próprias vivências no seio da sociedade que os 

seres humanos “estão sendo”. Descobrem-se como seres incompletos, inacabados e 

inconclusos, porque “o mundo da vida é um mundo permanentemente indeterminado, em 

movimento” (FREIRE, 2018, p. 26). 

 Foram os seres humanos que inventaram as sociedades e produziram as diversas formas 

de linguagem, a fim de se comunicarem. Deste momento em diante, perdidos na história, 

avançaram e perceberam, aos poucos, as próprias limitações e a necessidade de se relacionar 

entre si para suprir as próprias necessidades. Para Freire, a constatação da própria incompletude 

garantiu aos seres humanos a descoberta da educabilidade do ser, demonstrando, portanto, que 

a educação é uma especificidade humana. O conhecimento como fruto da curiosidade, aliada a 

consciência da incompletude, permite a mulheres e homens entenderem a importância de 

assumirem um movimento constante de busca intelectual, contrário à imobilidade que paralisa. 

Cientes da própria incompletude e inconclusão, ambos conseguem perceber a existência de um 

não-eu, ou seja, de algo fora de si, que tem a capacidade de motivar o desenvolvimento do 

próprio eu. “E nesse sentido, é a consciência do mundo que cria a minha consciência” (id., ibid., 

p. 27). 

 Ao teorizar e praticar um método educativo, que procurava dar aos entes sociais a 

oportunidade de conhecer objetivamente o mundo no qual se inseriam e com o qual estavam se 

redescobrindo por meio da retomada reflexiva do próprio processo de desenvolvimento cognitivo e 

existencial, descobriu a ideia de “conscientização”11 – um conceito que estará presente em toda a sua 

obra e que caracterizou, para ele, o eixo central de todo o processo de formação humana. Esse método 

motiva as pessoas a tomarem posse da própria vida, dos papeis que desempenham no processo de 

formação de si mesmas como sujeitos individuais, bem como os estimula à participação ativa que devem 

desenvolver nos processos de construção da comunidade social.  

 Alfabetizar-se, de acordo com a lógica freiriana, consiste na capacidade de biografar-

se, existenciar-se e historicizar-se, ou seja, conscientizar-se, deixar de viver como um ser para o outro e 

passar a ser senhora/senhor da própria existência – argumento fundamental para qualquer movimento 

no sentido da busca por emancipação. Esse procedimento exige a disposição para enfrentar um intenso 

e complexo regime de descodificação dos condicionantes que reforçam o entendimento da realidade 

vivida. É preciso desenvolver a capacidade de decifrar os signos que permeiam os discursos e que 

servem de ferramenta para a disseminação de ideias que disfarçam a realidade opressora, tornando-a 

aceitável. É uma operação que requer análise e posterior reconstrução das situações experimentadas, 

envolvendo, portanto, reflexão e abertura para novas possibilidades. 

                                                
11 De agora em diante registrado sem aspas, apesar de ser um neologismo na língua portuguesa. 
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  Em Pedagogia do oprimido Freire desenvolve uma visão antropológica, defendida 

igualmente por outros autores, como se pode observar na seguinte assertiva: “[...] uma questão 

antropológica: trata-se de explicitar qual o sentido possível da existência do homem brasileiro 

como pessoa situada na sua comunidade, de tais contornos sociais e em tal momento histórico” 

(SEVERINO, 1986, p. XV).  

 Uma obra que se apresenta com fundamentos filosóficos, como a de Paulo Freire, ao 

explorar o significado da condição humana no Brasil e no mundo, busca desvendar o alcance 

do pensamento e as raízes epistêmicas que fundamentam as diversas formas de expressão dos 

atores sociais sobre si mesmos e sobre a totalidade. Ao evidenciar aspectos inerentes ao 

pensamento filosófico – conhecimento, atribuição de valores e existência humana – Freire parte 

de uma visão que se baseia na epistemologia, na antropologia e na axiologia. Na epistemologia, 

porque se baseia no conhecimento, ou melhor, em como os seres humanos criam o 

conhecimento do conhecimento; na antropologia, uma vez que examina a condição humana e 

sua integração no contexto social e, por fim, na axiologia, dado que analisa o sistema de valores 

legitimadores da organização desses seres nos espaços sociais e, ao mesmo tempo, apura como 

a manifestação de uma visão valorativa, relativa ao que ocorre no contexto existencial, 

direciona as ações humanas no mundo. 

 A obra freiriana funda-se, também, numa perspectiva histórico-sociológica12 porque se 

debruça sobre a sociedade e analisa como o conhecimento individual pode gerar percepções 

universalizadas pela prática social. É, portanto, uma tentativa de compreender como as 

estruturas mentais são inevitavelmente formadas de modos diferentes e em conformações 

sociais e histórias diversas. 

 Com isso, Freire propõe um método epistemológico para auxiliar a desvendar as 

diferentes demonstrações da ideologia, “[...] um dos mais ricos instrumentos elaborados pelo 

pensamento humano para a explicação de seus próprios processos de expressão” (SEVERINO, 

1986, p. 3), porque responde à necessidade de um grupo social de se representar, construir uma 

imagem de si mesmo e se situar dentro de um contexto social. Ela, ao mesmo tempo que 

promove a integração, favorece a dominação de determinados grupos sociais, como também de 

uma coletividade. Funciona como justificativa dos usos de mecanismos que garantem a 

subordinação de extensas camadas da sociedade. As verdades e os valores estabelecidos 

ideologicamente como universais, como se correspondessem ao interesse de todos, amenizam 

as relações de dominação de uns sobre outros, mas refletem, de fato, os interesses de grupos 

                                                
12 Histórico-sociológica ou sociológico-histórica, na linha de Fernand Braudel (1972, p. 58 e segs.) e de Lucien 
Goldmann (1970, p. 17), que afirmam não haver História a-sociológica, nem Sociologia a-histórica. 
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sociais restritos. É como se houvesse uma necessidade social de estabelecer uma ordem e uma 

forma de civilização garantida por intermédio de práticas ideológicas vistas como essenciais. 

 Freire intuiu que a tomada de consciência de si estava intimamente relacionada à tomada 

de consciência do mundo, tendo como base a integração das intersubjetividades. Nesse sentido, 

mulheres e homens, ao usufruírem da consciência de um mundo comum, participam de uma realidade 

social na qual a cotidianidade das relações provoca oposições que instigam a consciência de si e, ao 

mesmo tempo, convoca a consciência do outro a se manifestar, a fim de promover formas de compressão 

de um universo que ultrapassa os limites individuais. Esse é, segundo Freire, o caminho para a 

construção de uma “consciência máxima possível”, superior em eficiência à “consciência real ou 

efetiva”13 (FREIRE, 1987, p. 107), já que esta guarda em si, não as representações objetivas da realidade, 

mas a expressão de ideias que respondem aos interesses de grupos sociais presentes em cada fase da 

história. 

 Para o educador pernambucano, a palavra, enquanto manifestação linguística, 

representa a possibilidade de um diálogo vivo, ao traduzir as nuances que perpassam os traços de uma 

determinada cultura. Ela deve, portanto, ser entendida como instrumento fundamental e facilitador da 

construção de relações dialógicas entre os seres humanos, que se unem para pronunciar o mundo e, ao 

mesmo tempo, como poderosa ferramenta de dominação. O diálogo não garante a promoção da 

igualdade entre os interlocutores, mas resguarda o princípio democrático que deve reger as relações 

humanas. Ele manifesta ainda a preocupação de enfatizar que todo o desenvolvimento da teoria não se 

pautava apenas em leituras, mas em observações diretas que fazia durante a própria permanência no 

exílio, aliadas às experiências educativas vividas no Brasil, entendendo as formas de manifestação do 

pensamento como atividades da consciência, das reais condições históricas da sua produção. Era preciso 

entender os fundamentos da formação humana e conjugar todos os aspectos envolvidos nesse processo, 

desde as concepções individuais, as antropológicas até as concepções epistemológicas de toda a 

humanidade. Além disso, o entendimento da dinâmica da vida humana exigia o cuidado com a 

contextualização das observações, ratificando-as e, se necessário, retificando aspectos que divergiam 

das percepções iniciais.  

 Embora tenha identificado, em todo ser humano, uma espécie de “vocação” para se 

tornar “ser para si” e, consequentemente, “ser mais” (FREIRE, 1987., p. 30), a possibilidade de viver a 

liberdade ocasiona, de maneira geral, uma espécie de medo que pode constituir entrave ao processo de 

conscientização. É como se a produção de uma consciência crítica pudesse colocar em xeque as bases 

de identificação que garantem a socialização, além de decretar o aniquilamento da ordem instaurada. 

Em muitos casos, o temor à consciência crítica surge em decorrência da associação dela a uma 

disposição para assumir uma postura fanática e destrutiva, capaz de disparar a sensação de 

                                                
13 Esse conceito foi evidenciado por Lucien Goldman em sua obra The Human Sciences and Philosophy (Ciências 
Humanas e Filosofia), de 1969, segundo a leitura que Freire fez da obra. 
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desmoronamento das verdades legitimadas pelo senso comum. Contudo, Freire contesta essa concepção 

ao declarar: 

  

Na verdade, porém, não é a conscientização que pode levar a 

‘fanatismos destrutivos’. Pelo contrário, a conscientização, que lhe possibilita 

inserir-se no processo histórico, como sujeito, evita os fanatismos e o inscreve 

na busca de sua afirmação (ibid., p. 24). 

 

 Enquanto a tomada de consciência traz à tona as verdades sobre as insatisfações sociais, 

o medo a liberdade pode aprisionar de tal maneira, que a pessoa sente a necessidade de se 

manter na mesma posição, como forma de garantir a integridade da própria existência. De 

alguma maneira, as(os) oprimidas(os) desfrutam da sensação de serem assistidas(os) pela 

generosidade dos opressores e das opressoras e convivem com o sentimento de dualidade, em 

que a vontade, quase ontológica de serem elas(es) mesmas(os), se confronta com o despertar 

do desejo de assumir as características do opressor. Descobrem-se livres, querem ser mais; no 

entanto, temem ser mais e, por consequência, ser livres. A luta se dá nesse embate duplo entre 

expulsar o(a) opressor ou não o expulsar; desalienar-se ou não; seguir prescrições, ou fazer as 

próprias escolhas; funcionar como espectador, ou assumir a posição de agente; não ter voz, ou 

dizer a própria palavra. Nesse confronto, o processo de libertação requer, por parte das(os) 

oprimidas(os), em primeiro lugar, o reconhecimento da própria condição subalterna – já que 

os(as) opressores(as) tentam a todo custo transformar a mentalidade das(os) oprimidas(os) para 

se adaptarem aos sistemas de valores por eles(as) elaborados – e, em segundo lugar, fazerem 

florescer a capacidade de assumir uma postura radical diante dos fatos, expulsando os mitos 

criados, desenvolvidos e disseminados pela estrutura opressora.  

 Partindo dessa prerrogativa, era preciso, de acordo com a visão freiriana, ter o cuidado 

de diferenciar a importância da conquista de uma posição radical diante da realidade, em 

detrimento de uma posição sectária. Isso fez com que o autor dedicasse parte do ensaio a 

esclarecer esses conceitos, porque era fundamental articular esse entendimento à busca pelo 

conhecimento integral da condição humana e, ao mesmo tempo, esclarecer o sentido do termo 

radicalidade no conjunto da teoria. Afirma ele: 

 

É que a sectarização é sempre castradora, pelo fanatismo de que se nutre. A 
radicalização, pelo contrário, é sempre criadora, pela criticidade que alimenta. 
Enquanto a sectarização é mítica, por isso alienante, a radicalização é crítica, 
por isto libertadora. Libertadora porque, implicando o enraizamento que os 
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homens fazem na opção que fizeram, os engaja cada vez mais no esforço de 
transformação da realidade concreta, objetiva (FREIRE.1987, p. 25). 

 

 A teoria freiriana defende, portanto, a necessidade de convocar os seres humanos a 

assumirem um posicionamento radical diante da vida, para que a forma dinâmica como essa 

realidade se manifesta seja compreendida em profundidade e se torne passível de 

transformação. Se o sectário é aquele que permanece fechado nas próprias verdades e estabelece 

com elas um vínculo seguro, o radical é aquele que se permite duvidar, buscando, nas 

experiências reais, os argumentos que irão alimentar um conhecimento mais fidedigno da 

verdade dos fatos. Para Freire, assumir o compromisso com a radicalidade dentro da perspectiva 

de uma análise humanista é condição sine qua non para a compreensão da complexa trama que 

configura a participação humana no conjunto das interações sociais. De acordo com essa ótica, 

os seres humanos se colocam como problema e vão descobrindo, aos poucos, o que sabem sobre 

si mesmos e sobre a realidade que os cerca. Tornam-se capazes de perceber a dicotomia da 

própria existência dividida entre a busca da própria humanização e a constatação da 

desumanização que os habita. 

 No universo das relações interpessoais a desumanização está presente tanto naquele que 

oprime, quanto no que sofre a opressão. De acordo com a perspectiva freiriana, ao impedir que 

a(o) outra(o) seja mais e, portanto, se torne ser para si, o(a) opressor(a) se desumaniza e submete 

também aquela(e) que oprime a um processo de desumanização. Neste processo, ambos se 

afastam da tendência vocacional da espécie humana de tentar superar a própria incompletude, 

inconclusão e inacabamento e superar as relações em que não existe um equilíbrio entre as 

partes envolvidas e que dificultam a manifestação de um pensar autêntico, tornando-se injustas, 

porque marcadas pela violência física ou simbólica, que distorce a realidade, transformando em 

destino aquilo que é resultado da organização estabelecida para garantir a soberania de alguns 

em função da submissão dos demais. Essas relações promovem vínculos que entendem a 

adequação ao mundo como o resultado da adaptação. Ferem, portanto, a disposição ontológica 

e histórica dos seres humanos de superarem as próprias limitações e serem mais.  Por isso, a 

tarefa fundamental para efetivação do processo de libertação da(o) oprimida(o) em relação ao 

opressor(a) exige uma atitude de cunho humanista, que vise recuperar a humanidade perdida, 

criando-a sem a idealização de ascender ao polo oposto da relação. Ou seja, a(o) oprimida(o) 

não deve se contentar em se igualar ao opressor, tomando para si o lugar que outrora lhe fora 

negado.  
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 É preciso que, ao libertar-se a(o) oprimida(o) restaure, em si e no opressor(a), a 

humanidade suprimida, já que “os opressores, violentando e proibindo que os outros sejam, não 

podem igualmente ser; os oprimidos, lutando por ser, ao retirar-lhes o poder de oprimir e de 

esmagar, lhes restauram a humanidade que haviam perdido no uso da opressão” (FREIRE, 

1987, p. 43). A transformação da realidade opressora somente ocorre quando a(o) oprimida(o) 

não mais busca simplesmente trocar de lugar o(a) opressor(a), mudar de posição com o(a) 

opressor(a), mas mudar a relação de opressão. 

 Considerando a realidade cotidiana, de acordo com as percepções freirianas, muitos 

fatores contribuem para manutenção das relações de opressão. Isso porque os(as) 

opressores(as), além de alimentarem a ideia de que ser adequado ao mundo é estar mais 

adaptado a ele, potencializam um sentimento generalizado de falsa generosidade em relação 

às(aos) oprimidas(os). Esforçam-se para manter a diferença, tendo em vista o exercício da falsa 

generosidade, baseado em concessões “solidárias” que nutrem a permanência do quadro geral 

de injustiças sociais e reforçam a dependência emocional das(os) oprimidas(os) em relação 

aos(às) opressores(as) – uma dominação que sugere a prestação de serviços às(aos) 

dominadas(os). É como se a ênfase dos discursos e os posicionamentos manifestos lutassem 

para defender uma ideologia “igualitária”, capaz de garantir a percepção do próprio lugar como 

sujeito, a partir da ótica opressora. Historicamente, as definições ou os imperativos construídos 

em torno das relações humanas encontram, na “solidariedade” das instituições sociais, como a 

religião, a família, a justiça e a ciência, o apoio que garante a sua manutenção. 

 Na visão de Freire, “solidarizar-se não é ter a consciência de que explora e ‘racionalizar’ 

sua culpa paternalisticamente. A solidariedade, exigindo de quem solidariza que ‘assuma’ a 

situação de com quem se solidarizou, é uma atitude radical” (FREIRE, 1987, p. 36). Ademais, 

para desatar os nós que amarram as adesões subjetivas das(os) oprimidas(os) aos modelos 

opressores, é preciso desenvolver uma pedagogia orientada no sentido de desvelar essas 

relações, capaz de contribuir para promover um desenvolvimento social mais igualitário, 

voltado para atender um sem números de gerações, já que as(os) oprimidas(os), ao se 

identificarem com o(a) opressor(a), reconhecem-no(na) como modelo existencial ideal. A 

tendência “naturalizada” é tentar assumir o lugar reservado aos(às) opressores(as) e, por meio 

de prescrição, impor as opções relativas de uma consciência à outra, tornando-se assim, 

opressoras(es) dos(as) antigos(as) opressores(as).  Completa Freire: 

 
Somente na medida em que se descubram ‘hospedeiros’ do opressor poderão 
contribuir para o partejamento de sua pedagogia libertadora. Enquanto vivam 
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a dualidade da qual ser é parecer e parecer é parecer com o opressor, é 
impossível fazê-lo. A pedagogia do oprimido, que não pode ser elaborada 
pelos opressores, é um dos instrumentos para esta descoberta crítica – a dos 
oprimidos por si mesmos e dos opressores pelos oprimidos, como 
manifestação da desumanização (id., ibid., p. 32). 

 

   A realidade opressora, ora criada pela ação conjunta dos seres humanos sobre o mundo, 

ora desenvolvida pelo mundo sobre os seres humanos, dispõe de atributos para funcionar como 

instrumento de domesticação das consciências e se utiliza da própria força de coação para 

provocar a imersão dessas mesmas consciências. Esta é, segundo Freire, uma das questões mais 

difíceis de superar durante o processo de libertação, porque os personagens desse enredo 

precisam aprender a emergir dessa realidade e, ao mesmo tempo, prospectar o retorno a ela, 

protagonizando novas formas de ação. Esse movimento de retirada e posterior retomada da 

realidade que corresponde “à relação dialética subjetividade-objetividade” (id., ibid., p. 38) 

inaugura o que Freire definiu como exercício da práxis. Para o ele, a práxis, enquanto ação e 

reflexão dos seres humanos sobre o mundo, a fim de transformá-lo, constitui o caminho 

fundamental para remover as contradições relativas às relações de opressão. De acordo com 

essa perspectiva, a ação dos indivíduos só adquire caráter humano quando deixa de ser um puro 

fazer para se transformar em um “quefazer” (id., ibid., p. 40), ou seja, quando a ação está 

associada à permanente reflexão. 

 O movimento ação/reflexão/ação acontece quando mulheres e homens deixam de operar 

no nível da consciência real ou efetiva; conseguem identificar as situações-limites14 e percebem 

a possibilidade de implementar soluções praticáveis – o inédito viável15. Algo que se 

fundamenta pela via do diálogo, quando a coletividade é esclarecida sobre seus atos e passa a 

ativar a percepção consciente sobre os dispositivos ideológicos que compõe o conjunto das 

experiências vividas ao longo da existência social. É um processo lento e contínuo, no qual os 

seres humanos se descobrem como membros de uma realidade inacabada, em permanente 

transformação e que influencia, de maneira direta, a construção da identidade individual e 

social. Eles vão desvelando o mundo da opressão e, ao mesmo tempo, implicando-se com as 

questões, comprometendo-se com a sua mudança. Apreendem a contingência da realidade 

opressora e passam a se conduzir por meio de uma pedagogia dos seres humanos em 

permanente libertação. É uma luta constante de reconhecimento das próprias contradições, dos 

                                                
14 Conceito criado por Paulo Freire para identificar as situações que revelam dimensões concretas e históricas de 
uma realidade e que funcionam como freios ou obstáculos à libertação humana (id., ibid., p. 90). 
15 Conceito relativo às possibilidades que existem para além das situações-limites (id., ibid., p. 107). 
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dispositivos ideológicos condicionantes que alimentam essas contradições, da força intrínseca 

das próprias ações e da relação dialética que estabelecem com o mundo. 

 De maneira geral, os(as) opressores(as) – pessoas em geral portadoras de uma orientação 

necrófila16 – sentem-se ameaçados(as) por essa tomada de consciência crítica, em função da 

nova situação, na qual as relações horizontais têm a chance de se estabelecerem, não mais 

havendo espaço para a persistência das hierarquias, nem de uma sociedade em que os 

privilégios de uns em detrimento de outros são questionados, perdendo força como justificativa 

para manter a ordem e a permanência da civilização. A tomada de consciência, nessa 

perspectiva, se impõe como discurso contra-ideológico, capaz de desmontar as bases que 

sustentam a preservação de uma determinada forma de estrutura social injusta. 

 Quando a dualidade existencial das(os) oprimidas(os) é identificada, elas(es) iniciam o 

processo de reconhecimento da própria realidade como hospedeiros dos opressores, de uma 

sombra que se apropria da maneira como percebem as manifestações da totalidade. Este é o 

primeiro passo em direção à retirada da posição fatalista-imobilista que a ausência de 

consciência de si conseguiu lhes inculcar. Outro aspecto importante é quando o sentimento de 

auto-desvalia, construído a partir da visão que o(a) opressor(a) tem sobre elas(es) e da 

percepção que desenvolvem sobre as vantagens existenciais dos(as) opressores(as), passa a ser 

revisitado e forja a possibilidade de ressignificar essa apreensão. É como se as situações-limites, 

originadas no enfrentamento histórico dos seres humanos com o mundo, pudessem ser 

superadas por meio de atos que negassem a aceitação passiva da realidade dada.   

 A educação, nesse contexto, aparece como um elemento privilegiado, quando exerce 

um papel comprometido com o processo social mais abrangente, porque as sociedades, quase 

que majoritariamente, confiam aos intelectuais a responsabilidade de desenvolver dispositivos 

racionais para explicar e adequar as formas de funcionamento social às reais necessidades da 

coletividade. Ela, enquanto ferramenta de formação e aperfeiçoamento das capacidades 

intelectuais e morais, é capaz de desvelar e explicitar os vínculos existentes entre as condições 

sociais e as várias formas de discurso que tentam interpretar a realidade. Ao mesmo tempo, 

encoraja o desenvolvimento de um esforço crítico, associado a uma consciência reflexa. Nesse 

sentido, “[...] a conscientização, entendida como passagem de uma consciência puramente 

                                                
16 Esse conceito foi utilizado por Paulo Freire como metáfora radical e dramática baseada na concepção de Erich 
Fromm. Nele, identifica as pessoas necrófilas como aquelas que gostam de controlar, de impedir a manifestação 
da vida. O pensamento recorrente é: “[...] posso não matar uma pessoa, mas apenas despojá-la de sua liberdade; 
posso querer apenas humilhá-la ou arrancar-lhe seus bens” (FROMM, 1967, p. 42). Nas relações necrófilas, o 
dominante sente prazer em ter relações com os dominados, que são uma espécie de cadáver, pois não pode reagir 
com suas próprias atitudes e ideias. 
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natural para uma consciência reflexiva, de uma consciência em si para uma consciência para si, 

de uma consciência dogmática para uma consciência crítica [...]” (SEVERINO, 1986, p. 97), 

torna-se um dos aspectos fundamentais para uma educação que seja contribuição fundamental 

para libertação dos seres que vivem em sociedade. Por isso, a educação é um valioso 

instrumento em prol da emancipação individual e social, nos/dos diversos grupos sociais. Assim 

como ela pode ser utilizada como instrumento de dominação, “[...] é verdade também que pode 

integrar o processo de resistência a essa dominação e de sua superação, contribuindo 

significativamente para uma prática social que seja transformadora” (id., ibid., p. 95).  

 No entanto, nenhuma forma de educação é capaz por si só de remover todas as inscrições 

subjetivas das representações sociais que se avolumam na história das sociedades ao longo do 

tempo. É preciso aliar os conhecimentos depreendidos de uma educação consciente a processos 

legítimos de reformulação das estruturas sociais. 

 Mulheres e homens, como representantes da humanidade na sua totalidade, são 

convocados, a todo momento, a deixarem sua marca no mundo, agindo ativamente para 

transformá-lo e modificá-lo, porque, embora sejam, na maior parte do tempo, o objeto de forças 

naturais e sociais que os(as) dominam, não são meros objetos das circunstâncias. São dotados 

da vontade, da capacidade e da liberdade para transformar e para modificar o mundo, dentro de 

certos limites.  

 E mesmo admitindo a existência de diferenças, acumulam crenças e uma experiência 

humanista comum. Cada ser humano carrega em si mesmo a representação de toda a 

humanidade, além de a condição humana ser única e a mesma para todos os seres humanos, 

apesar das inevitáveis diferenças de inteligência, talentos, altura e cor. “Essa experiência 

humanista consiste em sentir que nada que é humano é estranho à pessoa, de que ‘eu sou tu’, 

de que um pode entender outro ser humano porque ambos compartilham os mesmos elementos 

da existência humana” (FROMM, 1967, p. 103). Isso só se torna plenamente possível por meio 

da ampliação da consciência, já que a percepção humana, de maneira geral, só captura aquilo 

que a sociedade lhe permite conhecer. A consciência real manifesta as representações e a cultura 

próprias de uma determinada sociedade e de seu tempo histórico, enquanto o inconsciente 

individual se encarrega de representar o ser humano universal que habita mulheres e homens. 

 Todo ser humano é livre e independente, mas sua liberdade está intimamente ligada à 

sua capacidade de identificar as forças que agem à revelia de sua própria vontade e que 

determinam a maneira como expressa a própria condição humana. O sujeito autônomo surge 

como resultado do processo de conscientização e este só logra alcançar sucesso quando as 

motivações fatalistas perdem a força, dando espaço para a abertura a novas apreensões da 
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realidade. Por isso, a ótica freiriana defende a necessidade humana de enfrentar um sem 

números de problemas, destacando-se dentre eles, o imobilismo fatalista. 

 Nesta altura da tese, é necessário retornar à categoria central do pensamento freiriano 

que constitui o principal instrumento de análise de seu objeto.  

 No fim dos anos 50 do século XX, Paulo Freire popularizou a palavra 

“conscientização”17. Em diversas ocasiões, preocupou-se em esclarecer que não era o autor do 

do termo, nem do conceito por ela designado. No entanto, sentia-se responsável pela 

compreensão das dimensões política, pedagógica e epistemológica nele adstritas.  

 Considerava a conscientização como um processo resultante de uma postura radical no 

entendimento do mundo. Diferenciava a conscientização da postura identificada como “tomada 

de consciência”. A primeira, para ele, significava um estágio mais avançado da segunda, ou 

seja, tratava-se de um aprofundamento da tomada de consciência. Acreditava que, por ela, 

poder-se-ia combater as posições imobilizadoras do fatalismo, em geral assumidas pelas(os) 

oprimidas(os) diante da realidade opressora, associadas, de forma recorrente, à natureza, ao 

destino ou aos desígnios divinos.  

 Segundo Freire, era necessário identificar um instrumento que pudesse permitir a 

mulheres e homens compreender que a cultura e a forma como a sociedade se organiza é 

resultado, de fato, da ação de ambos sobre o mundo, que encontram pronto, mas não acabado 

(FREIRE, 2018). Isso porque, segundo ele: – “Não há nada fatalisticamente determinado no 

mundo da cultura” (id., ibid., p. 62). Os seres humanos constroem a História e por por ela são 

construídos, mas a História não se antecipa a mulheres e homens, já que surge como produto 

da cultura. 

 Segundo o próprio Paulo Freire, o conceito designado pelo neologismo 

“conscientização” foi criado pelos membros do Instituto Superior de Estudos Brasileiros 

(ISEB), na primeira metade do século XX, mais precisamente nas proximidades do ano de 1964. 

Ainda segundo ele, foi o arcebispo de Recife, D. Helder Câmara, quem traduziu o termo para 

o inglês e o francês, difundindo-o pelo mundo.  

 Cabe, aqui, abrir parênteses, cujas razões justificarão, conforme se verá, esta incursão 

histórica aparentemente fora de propósito.   

                                                
17 Essa informação foi retirada da obra Pedagogia Compromisso: América Latina e educação popular, de 2018, 
portanto obra póstuma, organizada para Ana Maria Araújo Freire. Porém, a fonte mais consultada para o 
tratamento desta categoria foi Conscientização: teoria e prática da libertação - uma introdução ao pensamento de 
Paulo Freire, de 1979, na qual o próprio Freire declara que o termo chegou a seu conhecimento em 1964 (v. 
informações e análise no corpo da própria tese, mais adiante). 
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 O Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), estimulado discretamente 

por Getúlio Vargas, surgiu em agosto de 1952, quando um grupo de intelectuais cariocas e 

paulistas, de largo espectro ideológico (integralistas, católicos, esquerdistas etc.), mas unidos 

pelo nacionalismo-desenvolvimentista, começou a se reunir no Parque Nacional de Itatiaia. 

Inicialmente conhecido como “Grupo de Itatiaia”, em 1953, os remanescentes do grupo anterior 

– que se dividiu e alguns deles o deixaram – criaram o Instituto Brasileiro de Economia, 

Sociologia e Política (IBESP). Em 1955, o Presidente da República João Café Filho, pelo 

decreto n.º 37.608, de 14 de julho, criou o Instituto Brasileiro de Estudos Superiores (ISEB) 

como sucedâneo do IBESP, tornando-o órgão de Estado. No entanto, somente no Governo 

Juscelino Kubitschek de Oliveira (1956-1961), é que o ISEB ganharia concretude, saindo do 

papel, e se tornando importante órgão da formulação de políticas desenvolvimentistas para o 

país. Se se considerar todas as suas etapas, participaram do ISEB, dentre outros, Alberto 

Guerreiro Ramos, Álvaro Vieira Pinto, Antonio Cândido de Mello e Souza, Candido Mendes 

de Almeida, Carlos Estevam Martins, Hélio Jaguaribe, Ignácio Rangel, Miguel Reale, Nelson 

Werneck Sodré, Roland Corbisier e Sérgio Buarque de Hollanda. Teve também como 

colaboradores Celso Furtado e Gilberto Freyre.  

 Paulo Freire tinha uma profunda admiração pelos pensadores do ISEB, 

considerando vários de seus membros como seus “mestres”. No entanto, na obra Educação e 

atualidade brasileira (1956), irá discordar da tese defendida, na época, por esses mesmos 

pensadores sobre a construção da democracia no país enquanto fruto de um contexto favorável. 

Para Paulo Freire, já naquela época, qualquer transformação social depende do protagonismo 

humano, por mais favorável que seja o contexto, no sentido de dar um rumo ao desenvolvimento 

democrático com justiça social. Esta complementação, que Freire não pôs no corpo do texto de 

sua autoria, mas que, certamente por respeito aos “mestres”, a registrou em nota de rodapé, 

constitui uma tese fundamental para a compreensão da possibilidade da revolução brasileira, 

com a consequente implantação da democracia no país. E, como ela tem por princípio fundante 

a conscientização, justifica-se a incursão histórica mencionada, há pouco, nesta tese.  

Vale a pena dar a palavra ao próprio Freire e, com isso, justificar a longa nota de rodapé 

referida, para se perceber, inclusive, sua atualidade: 

 

Para nós, estas transformações de nossa infraestrutura, que vêm promovendo 
nosso homem de padrões de vida a-históricas ou de “existência bruta”, para 
padrões de vida histórica ou de teor de vida mais espiritual e histórica trazem 
e vêm trazendo consigo promoção automática da consciência de um estágio 
chamado por nós de intransitivo ou de consciência predominantemente 
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intransitiva para outro, chamado por nós, de consciência transitivo-ingênua ou 
predominantemente transitivo-ingênua. A nossa divergência se encontra 
centralmente aí. É que, para nós, aqueles estágios a-históricos ou de 
“existência bruta” de “coletividades dobradas sobre si mesmas”, não 
corresponde propriamente uma consciência ingênua que seria então, 
automaticamente promovida em consciência crítica, pelas alterações infra-
estruturais. Parece-nos, antes, que, àqueles estágios vem correspondendo uma 
consciência intransitiva, de que resulta postura de quase incompromisso do 
homem com a sua existência. O “grau” seguinte, que situa o homem em 
posição mais espiritualmente humana, no sentido scheleriano, não é 
propriamente o da criticidade ainda. Mas, o da transitividade, em que o 
homem, acentuando e desenvolvendo o seu poder de dialogação com sua 
circunstância e melhor se inserindo nela, mas ainda carregado de fortes marcas 
mágicas, pode sofrer a evolução ou a distorção de sua consciência. A evolução 
para uma forma, agora sim, crítica. A distorção para uma forma altamente 
desumanizada que o conduz a reações “massificadas”. É preciso, na verdade, 
não confundirmos certas posições, certas atitudes, certos gestos que 
processam com a promoção econômica – posições, gestos, atitudes que se 
chamam de “tomada de consciência”, com uma posição conscientemente 
crítica. Entendemos, por outro lado, que, se não é possível termos uma 
consciência de caráter exclusivamente crítico ou ingênuo, teremos, porém, 
uma consciência que seja marcadamente ingênua ou crítica ou ainda 
marcadamente intransitiva. 
A criticidade, para nós, implica na apropriação crescente pelo homem de sua 
posição no contexto. Implica na libertação do homem de suas limitações e 
indigências, não – o que de resto seria impossível – pela extinção dessas 
limitações e dessa indigência, mas pela consciência delas. Não será, por isso 
mesmo, algo apenas resultante de simples promoção ou de alteração da 
infraestrutura, por grandes e importantes que sejam estas alterações na 
explicação do processo de evolução da consciência do homem brasileiro.  
[...] 
A consciência transitivo-crítica há de resultar de trabalho formador, apoiado 
em condições históricas propícias (FREIRE, 1959, p. 55-57).18 

 

 Em suma, nesta longa nota citada parcialmente, Paulo Freire expõe, praticamente, todo 

o cerne de suas concepções, que pode ser resumido no seguinte: a determinação ontológica do 

ser humano é tornar-se livre. No entanto, a libertação somente será possível apenas pelo 

surgimento de uma conjuntura favorável, como afirmavam os intelectuais isebianos da época. 

Além das condições infraestruturais favoráveis, é necessário que os seres humanos 

desenvolvam o próprio processo de conscientização, já que nascem “intransitivos”, “dobrados” 

sobre si mesmos – seres humanos totalmente intransitivos não existem; totalmente intransitivos 

são os demais seres vivos irracionais, “instalados em seu aparato”, como afirmou Freire em 

vários de seus escritos e de suas alocuções. Aos poucos, o ser humano pode evoluir em seu 

                                                
18 Em 1959, Paulo Freire fez uma edição “doméstica” da obra, para submeter-se ao concurso para ingresso como 
docente na Escola de Belas-Artes de Pernambuco, na Cadeira de História e Filosofia da Educação. Uma edição 
nova, professional, devidamente autorizada pelo próprio Freire, veio a lume em 2001, pela Editora Cortez. A 
citação foi extraída desta última, com as devidas atualizações ortográficas. 
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processo de conscientização e, assim tornar-se livre ao final do processo, realizando sua 

vocação ontológica. Contudo, este processo não é automático. O ser humano pode passar, 

dependendo de sua trajetória de vida, pela fase da consciência transitivo-ingênua (tomada de 

consciência) para, finalmente, chegar à consciência transitivo-crítica (conscientização). Porém, 

nem todos completarão esta trajetória. Alguns poderão desviar-se e transitar para a consciência 

fanatizada, que é, segundo Freire, mais atrasada do que a consciência intransitiva, conforme 

demonstra em um diagrama que desenhou em Educação e atualidade brasileira (2001, p. 

117). E, assim desenvolvendo seu raciocínio, Freire acaba por completar sua tese bastante 

original e que reapareceria nas demais obras que escreveu e publicou ao longo da vida: o 

processo de libertação é, na verdade, um processo de autolibertação, que somente é possível 

por meio de uma educação (autoeducação) crítica, emancipadora, por meio de uma “pedagogia 

do oprimido”. E, nesta tese inédita – ou pelo menos, diferente do que defendia a intelectualidade 

mais avançada do final dos anos ’50 do século passado no Brasil –, o conceito de 

conscientização exerce um papel fundamental, mesmo que ele ainda não tenha usado o termo 

nesta obra.  

 Por isso, como se verá mais adiante, Freire, mesmo prometendo abandonar a palavra 

“conscientização”, não poderá abandonar o conceito a que ela se refere, pois tal iniciativa 

significaria abandonar a sua teoria como um todo. A renúncia ao conceito de conscientização, 

significaria a renúncia ao próprio legado que construíra. Desse modo, abandonando o termo por 

um período curto, não abandonou o conceito, substituindo aquele por outras palavras ou 

expressões sinônimas, como demonstrou Andrea Rodrigues Barbosa Marinho, em sua tese de 

doutorado, Paulo Freire e a conscientização (2015), defendida no Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Nove de Julho (PPGE-Uninove).  Andrea levantou, 

na tese, todo o repertório linguístico mobilizado por Freire para substituir o vocábulo 

“conscientização” por outros vocábulos, ou por outras expressões equivalentes, demonstrando, 

com isso, que ele jamais abandonou o conceito. Demonstrou, também que ele voltou a usar o 

próprio termo “conscientização”, felizmente desmentindo a promessa feita.  

 De novo, vale a pena dar a palavra ao próprio Freire para se perceber a importância que 

ele conferia ao termo e ao conceito por ele designado: 

 

Ao ouvir pela primeira vez a palavra conscientização, percebi imediatamente 
a profundidade de seu significado, porque estou absolutamente convencido de 
que a educação, como prática da liberdade, é um ato de conhecimento, uma 
apropriação crítica da realidade (FREIRE, 1979, p. 25). 
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 Para Freire, conforme ficou claro na citação da longa nota de rodapé de Educação e 

atualidade brasileira, a “tomada de consciência” não pode ser confundida com 

conscientização, como foi dito, porque a expressão corresponderia ao primeiro momento de 

aproximação dos seres humanos à realidade objetivada, mas não analisada criticamente. Esta 

aproximação inicial da realidade permite ao ser humano apenas experimentá-la 

superficialmente. É uma aproximação espontânea que o conduz a uma apreensão ingênua da 

realidade. Assim, ele mesmo pontificou: 

 
Esta tomada de consciência não é ainda conscientização, porque esta consiste 
no desenvolvimento crítico da tomada de consciência. A conscientização 
implica, pois, que ultrapassemos a esfera da realidade, para chegarmos a uma 
esfera crítica na qual a realidade se dá como objeto cognoscível e na qual o 
homem assume uma posição epistemológica (id., ibid., p. 26).  

 

 Quanto mais os seres humanos se conscientizam, mais se tornam capazes de desvelar a 

realidade, percebendo os princípios e características fundamentais dos fenômenos com os quais 

se deparam na própria cotidianidade. Mas a conscientização não se dá, de acordo com a 

perspectiva freiriana, como simples atividade intelectual de assimilação da realidade; ela requer 

a disposição de assumir uma atitude pautada na relação dialética ação-reflexão-ação. Esta é 

uma condição inerente à espécie humana: a capacidade de agir, de transformar o seu entorno e, 

por consequência, de se entender humano. Nesse sentido, a conscientização se torna mais do 

que mera especulação diante da realidade, mas um compromisso histórico de imersão crítica na 

história por parte dos seres humanos, enquanto atores responsáveis pela construção e 

transformação permanente do mundo e da própria existência, em suma, um esforço de 

humanização. Além disso, não é algo que ocorra como epifenômeno que produz a nítida 

separação consciência-mundo, porque esses dois aspectos encontram-se intimamente 

imbricados no processo de conscientização. Ao se aproximar do mundo que o abriga, o 

indivíduo se dá conta das nuances obscuras que compõem a realidade e busca desvendá-las, 

atribuir-lhes sentido e, consequentemente, compreendê-las. Esse movimento persegue a 

humanidade ao longo de toda a sua existência, já que a realidade se transforma, apresentando 

novos enigmas e novas possibilidades. Ela, de maneira contínua e permanente, irá convocar os 

seres humanos a tecerem novas reflexões críticas sobre si mesmos e sobre a realidade de seu 

entorno.  

 A conscientização qualifica os seres humanos para denunciarem as estruturas 

desumanizantes e anunciarem a vigência de estruturas humanizadoras, porque quanto mais 

refletem, de maneira radical, sobre a sua situação concreta, mais confiança vão adquirindo para 
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emergirem conscientes e comprometidos com as iniciativas em prol de mudanças. Aliado a 

isso, conseguem identificar os mitos que concorrem para manutenção da estrutura dominante 

desumanizadora, podendo visualizar saídas para desmitificá-la. O que mais custa ao ser humano 

é saber, de maneira clara, sobre a sua própria vida, muitas vezes, condicionada pelas tradições, 

pelas representações sociais e pela rotina de atos inconscientes. Superar essas questões exige 

esforço intelectual e prático (práxis), que não se alcança somente na especulação 

(intelectualismo), nem somente na ação (ativismo), mas, como já foi dito, na interação de 

ambas, ou seja, no desenvolvimento da própria capacidade de questionar criticamente os 

modelos tradicionalmente difundidos e de intervir na rotina instituída por aqueles que se 

conformaram com as situações que vivem. Freire assim se exprime sobre esta questão: 

 
No ato mesmo de responder aos desafios que lhe apresenta seu contexto de 
vida, o homem se cria, se realiza como sujeito, porque esta resposta exige dele 
reflexão, crítica, invenção, eleição, decisão, organização, ação... todas essas 
coisas pelas quais se cria a pessoa e que fazem dela um ser não somente 
‘adaptado’ à realidade e aos outros, mas ‘integrado’ (1979, p. 37).  

  

 O termo conscientização, a partir da fundamentação teórica desenvolvida por Freire, 

deixou de ser uma simples expressão idiomática e se tornou a ferramenta axial de toda a teoria 

freiriana. 

 Cabe retomar a discussão sobre o abandono, ou não, do termo e do conceito por Paulo 

Freire. Depois de usar explicitamente o termo “conscientização”19, Freire evitou usá-lo a partir 

de 1994, embora por um curto período. Tempos depois, surgiram discussões sobre esse 

abandono, por causa da centralidade do conceito na concepção freiriana de educação. A dúvida 

que mobilizava intelectuais freirianos sobre a questão deveu-se a uma declaração que ele 

próprio fizera em 1994, na capital mexicana, em um seminário realizado na Universidade 

Nacional Autônoma do México (UNAM). Assim ele se exprimiu, explicitamente, após 

indagação de um dos participantes daquele evento sobre a exploração conservadora das 

concepções freirianas: 

 
Veja, nos anos 70 [do século XX] estive intensamente preocupado com esses 
problemas. Eram questões associadas intimamente à palavra conscientização, 
e era incrível: onde quer que eu fosse, encontrava a palavra associada a meu 

                                                
19 Paulo Freire não temia criar neologismos ou expressões neológicas, ou tomá-los de empréstimo de outros 
autores. E esta tendência não se devia a um modismo linguístico, mas a tentativa de cobrir lacunas da língua na 
designação correta de determinados fenômenos. Como demonstrou Sérgio Lourenço Simões na tese Pedagogia 
do neologismo: a linguagem de Paulo Freire e a educação libertadora (2013), defendida igualmente no PPGE-
Uninove, Freire submetia a sintaxe às necessidades da semântica.  
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projeto, que era, em grande parte, objetivamente reacionário, apesar de, às 
vezes, apresentar-se ingênuo; às vezes, inteligente. […] E depois de 1987, não 
se encontrará mais a palavra conscientização: Participei de um seminário com 
Ivan Illich em Genebra, durante o qual ele usou novamente o termo 
desescolarização e eu, o conceito de conscientização. Foi aí que usei a palavra 
pela última vez. Naturalmente, jamais abandonei o entendimento do processo 
ao qual eu chamara conscientização, mas desisti da palavra20 (FREIRE in 
GUERRERO ESCOBAR, L FERNÁNDEZ, GUEVARA-NIEBLA, 1994, p. 
46). 

 

 Apesar desta declaração tão explícita, teria Paulo Freire, realmente, abandonado a 

utilização do termo “conscientização” nos discursos falados e escritos das conferências que 

pronunciou e das obras publicadas depois de 1987? E em abandonando o termo, teria, 

realmente, mantido o entendimento original que emprestara à palavra “conscientização”, 

mesmo que lançando mão de outros vocábulos e perífrases?  

 Estas questões não são de menor importância, nem apenas circunscritas às discussões 

semânticas, mas constituem verdadeiros questionamentos fundamentais; em suma, constituem 

questões ontológico-epistemológicas, já que o processo de conscientização é central na obra de 

Freire, especialmente em sua maior contribuição ao pensamento pedagógico mundial.   

 Na própria pesquisa de que resultou esta tese, inclusive, foram encontradas provas que 

ratificam a tese de Andrea Rodrigues Barbosa Marinho sobre o descumprimento da promessa, 

por Paulo Freire, de abandonar o termo “conscientização. Em uma entrevista concedida à 

imprensa de San Luis, Argentina, em 18 de agosto de 199621, contrariando a vontade que havia 

expressado anteriormente, o autor em algumas passagens utiliza claramente o termo 

conscientização, retomando a ideia central de sua teoria. Na oportunidade, declarou: “Diante 

da conscientização o fatalismo desmorona” (FREIRE, 2018, p. 62), Freire demonstrou, com 

essa declaração, já no final da vida, a dificuldade em abandonar o termo que exprimia 

proximidade com os aspectos necessários à identificação daquilo que considerou ser o legítimo 

processo de libertação humana.  

 Pouco tempo depois, em maio de 1997, ele faleceu, deixando como um dos 

componentes mais importantes de seu legado a concepção do processo de conscientização como 

                                                
20 Look, in the 70s I tried to be intensely (sic) preoccupied with this (sic) problems at that time. It was closely 
associated with the word conscientization, and it was something incredible: wherever I went, I would find [the] 
word associated with my Project, which was, to a great extent, objectively reactionary, regardless of its sometimes 
being subjectively naive and sometimes clever. [...] And after 1987, you will no longer find the word 
conscientization; I participated in a seminar with Ivan Illich in Geneva, during which he once again used the 
concept of descholarization and I the concept of conscientization. It was there that I used this word for the last 
time. Naturally, I never abandoned the comprehension of the process which I had called conscientization, but I 
gave up the word. (Tradução, pela autora desta tese, deste texto do original).  
21 Essa entrevista foi publicada na obra Pedagogia do compromisso: América Latina e educação popular (2018). 
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aquilo que entendia ser a real possibilidade de libertação humana. Portanto, usou tanto o termo 

quanto o conceito até o fim de sua produção intelectual – fato que realça a importância que o 

próprio Freire dava a ambos.  

 O termo e o conceito a que ele se refere são também fundamentais para esta tese, uma 

vez que constituem a categoria analítica mais importante para o desvendamento (visibilização) 

da eventual libertação epistemológica feminina em relação à produção de teoria pedagógica. 

Neste caso, sua invisibilidade seria devida não à sua incapacidade de criar conhecimento inédito 

no campo educacional, mas devido à dominação masculina, que tenta velar as contribuições 

femininas.  

 Outras categorias, relativas à teoria freiriana – opressão, opressor(a) e oprimida(o), 

sonho (no sentido de utopia), situação limite e inédito viável – encontram, nesta tese, campo 

fértil para a análise das relações de opressão epistêmica que contribuíram para o silenciamento 

das produções intelectuais femininas no campo educacional brasileiro. Estes outros conceitos 

(menor unidade da ciência), às vezes tomados como categorias (menor unidade da 

epistemologia)22, foram considerados como conceitos quando localizados nas falas e nos 

escritos de Paulo Freire e, às vezes, como categorias, quando tomados, nesta tese, enquanto 

ferramentas analíticas na abordagem das produções pedagógicas femininas. Ao trabalhar as 

categorias opressão, oprimida(o) e opressor(a), há que se atentar para uma série de questões 

quando se opta pela perspectiva de Paulo Freire. 

 Em primeiro lugar, como seus princípios fundantes derivavam do Materialismo 

Histórico-Dialético, a opressão não pode ser considerada ontologicamente, mas historicamente. 

Ela não é pré-dada, mas construída pelos próprios seres humanos em suas relações múltiplas, 

ou melhor, ela é gerada na correlação de forças que se trava entre as classes, os grupos, os 

segmentos e até mesmo entre os indivíduos na convivência social. Por isso, a opressão não é 

uma estrutura, mas um processo. Ela surge na história, aqui e ali, por força das correlações 

histórico-sociais estabelecidas. Neste sentido, ela é contingente e se torna necessária. 

Contingente, porque passageira: nem sempre existiu e, quando ocorre, não significa que existirá 

para sempre. Pode ser alterada e, no limite, anulada e até mesmo invertida. Torna-se necessária 

porque resulta, determinantemente, do estabelecimento de relações sociais hierarquizadas. A 

opressão possivelmente surgiu nos primórdios da humanidade, quando alguém, dotado de mais 

                                                
22 Conforme a formulação de Manuel Castells, que considera o conceito como “unidade de significação de um 
discurso científico”; a noção como “unidade de significação de um discurso ideológico” e categoria, como 
“unidade de significação de um discurso epistemológico” (1982, p. 12). É claro, porém, que, de acordo com o 
referencial freiriano e para os efeitos desta tese, não se pode estabelecer uma divisão tão nítida entre discurso 
ideológico e discurso científico. 
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força ou de mais astúcia, dominou outro alguém e o pôs para produzir os bens necessários à 

sobrevivência de ambos.   

 Em decorrência de sua natureza histórico-social, da mesma maneira, não se pode 

considerar a(o) oprimida(o), o(a) opressor(a) como entes ontologicamente constituídos, mas 

como atores23 sócio-históricos. Elas e eles emergem nas trajetórias das formações sociais como 

atores sócio-históricos, dominando ou sendo dominados, de acordo com as relações de opressão 

que se instalam na realidade social, ou seja, quando alguém sente a necessidade de dominar 

outrem e de se apropriar de algo desse outrem. Por via de consequência desses fundamentos 

sócio-históricos, um ator social, nas suas múltiplas relações, pode ser, simultaneamente, 

oprimido e opressor. Por exemplo, um trabalhador pode ser oprimido no emprego e ser opressor 

em casa, projetando a violência (física ou simbólica) recebida no trabalho sobre os demais 

membros da família e sobre os vizinhos.   

 Há que se destacar um problema em relação às(aos) oprimidas(os), no sentido de 

elas(eles) serem portadoras da própria libertação e da de seus opressores(as). A mesma 

dificuldade apareceu para Karl Marx, quando ele anunciou que o proletariado era a classe 

revolucionária e que transformaria definitivamente a história da humanidade. Como? Se o 

próprio Marx reconheceu que, numa sociedade de classes, as ideias predominantes são as ideias 

das classes dominantes e que, na maioria das vezes, as(os) dominadas(os) pensam sob a 

perspectiva de seus dominadores. Então, como farão a transformação estruturante definitiva das 

sociedades divididas em classe e implantarão a sociedade igualitária, se pensam como seus 

opressores(as)? A mesma dificuldade, repetimos, aparece em Freire, quando se levanta a 

hipótese de serem as formações sociais e os grupos oprimidos os atores da ação cultural 

transformadora. Freire usa a metáfora da “hospedaria”, na medida em que a(o) oprimida(a) 

aceita o(a) opressor(a) como “hóspede”, isto é, como habitante de seu próprio interior e que 

passa a dirigir seu olhar e seu agir no mundo. Em termos mais simples, a(o) oprimida(o) passa 

a ler o mundo com os olhos de seu opressor(a) e a agir de acordo com a visão de mundo e as 

orientações do(a) opressor(a). Nesta condição, como libertar-se-á da perspectiva dominadora e 

se libertará, libertando também seu opressor(a)?  

 Paulo Freire traduziu a já clássica constatação de Marx de que as ideias dominantes, 

numa sociedade de classes, são as ideias das classes dominantes, da seguinte forma: 

                                                
23 Evita-se, aqui, o termo “sujeito”, por que sua semântica é ambígua, uma vez que tanto pode designar um agente 
protagonista, como um dominado, um submisso. Tanto ele pode representar alguém autônomo, que age, que toma 
iniciativas, como alguém incapaz de agir de moto próprio; mas, ao contrário, age sempre sob as ordens de alguém. 
Como escapa aos limites desta tese uma discussão mais minuciosa sobre esta questão, remetemos o leitor à obra 
de Alain Touraine (1984), que discutiu profundamente a questão do ator histórico social. 
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... é a dualidade existencial dos oprimidos que, “hospedando” o 
opressor, cuja “sombra” eles “introjetam”, são eles e ao mesmo tempo são o 
outro. Daí que, quase sempre, enquanto não chegam a localizar o opressor 
concretamente, como também enquanto não cheguem a ser “consciência para 
si”, assumam atitudes fatalistas em face da situação concreta de opressão em 
que estão. 

[...] 
Na “imersão” em que se encontram, não podem os oprimidos divisar, 

claramente, a “ordem” que serve aos opressores que, de certa forma, “vivem” 
neles. “Ordem” que, frustrando-se no seu atuar, muitas vezes os leva a exercer 
um tipo de violência horizontal com que agridem os próprios companheiros 
(FREIRE, 1979, p. 52 e 53). 

 

 De fato, se as oprimidas e os oprimidos são convencidos por seus opressores e 

opressoras que eles são os únicos detentores da verdade, do belo, do bom, enfim, da visão de 

mundo unicamente válida e das condições ideais de existência, desejarão, com razão, copiar, 

imitar, mimetizar, enfim, seus opressores(as). Ora, nessa condição, quando é que se libertarão 

da cosmovisão do opressor(a) para se emanciparem? Se sempre são tratados com violência – 

física ou simbólica – ela passa a ser, também, a forma (violenta) com que responderão a tudo. 

Se somente aprendem a linguagem da violência, que caracteriza todas as formas de dominação, 

somente saberão responder, também, com violência física ou simbólica. Então, quando é que 

a(o) oprimida(o) abandona a visão de mundo de seus opressores e assume uma posição 

transformadora? Hegelianamente, Freire constata que o processo de libertação da(o) 

oprimida(o) se inicia no momento em que ela(ele) se reconhece como oprimido(a), ou seja, 

quando ela(ele) percebe a relação de opressão. Somente quando quando o oprimido percebe a 

determinação histórica24 da opressão é que começa seu processo de libertação. E, neste caso, ao 

invés de tentar imitar os opressores e opressoras, trabalha pela alteração das relações de 

opressão. Desse modo, não deseja mais mudar de posição com o opressor(a), mas mudar a 

própria relação de opressão. E quando isso ocorre, se ela(ele) incorpora a visão de mundo 

(violenta) do(a) opressor(a)? Certamente a possibilidade histórica de alteração das relações de 

opressão se potencializa nas crises, dado que, é nessas circunstâncias, que as contradições do 

discurso opressor se tornam mais visíveis e a(o) oprimida(o) descobre que relações sociais 

diferentes e alternativas são possíveis. Nas crises, todas as “maravilhas” do discurso opressor 

vão por terra, escancarando as contradições da perfectibilidade do mundo proclamado pelos 

opressores e opressoras. 

                                                
24 Cabe lembrar, aqui, que o pensamento burguês contrapõe determinação à libertação. Na visão dialética, o 
reconhecimento da determinação é o primeiro passo para a libertação.  
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 Encaradas dessa maneira, as categorias, opressão, oprimida/oprimido e 

opressor/opressora ganham uma outra dimensão, tanto por sua historicidade, quanto pela 

possibilidade de sua eliminação da história humana. E a implícita esperança contida nessa 

análise dialética, curiosamente alimenta a determinação ontológica da natureza humana 

(esperançosa) a que se refere o próprio Freire nas primeiras páginas de Pedagogia da 

esperança: um reencontro com a Pedagogia do oprimido (op. cit., p. 10).  

 É somente nessa perspectiva que se justifica produzir uma tese como esta, na qual está 

também implícita a esperança ontológica da autodeterminação feminina, dado que tudo é 

incompleto, inconcluso e inacabado, inclusive a dominação masculina na educação e no 

pensamento pedagógico.  

 Voltando na história da sociedade brasileira, é possível testemunhar que, desde o início 

da colonização, a dinâmica estrutural que aqui se desenhava estava pautada na ideia de domínio 

das consciências. Um domínio direcionado a atender os apelos dos colonizadores que para cá 

rumaram em busca de novas conquistas. Era, portando, um agrupamento social que assumia as 

características de uma sociedade, marcadamente, patriarcal. Todas e todos deviam obediência 

à figura paterna e a todas as formas de representação masculinas que ganhavam, cada vez mais, 

notoriedade, tornando-se sinônimo de referência para toda a coletividade. Os paradigmas 

construídos insistiam em favorecer uma forma de pensar na qual as representações masculinas 

passavam a guiar a forma de ser e de agir, aceitáveis como legitimadoras da ordem social e de 

uma suposta civilização. Ser humano, tanto para as mulheres quanto para os homens, 

significava adaptar-se a essa forma de organização social. Uma relação que denotava apreço 

pela opressão de uma coletividade em função de uma minoria detentora do “privilégio” cultural 

e epistemológico, trazidos de uma realidade mais “civilizada”25.  

 Amparando-se no argumento biológico, condicionado pelos aparatos femininos e 

masculinos, a sociedade cuidou de neutralizar as mulheres no domínio do público, no processo 

de desenvolvimento da sociedade. Por muito tempo, as mulheres, quase que majoritariamente, 

viram-se intimamente atreladas à sua própria anatomia, fato que contribuiu para que fossem 

oprimidas por esse aspecto de sua condição. A natureza se encarregara de lhes reservar um 

lugar definido na complexa trama da realidade social. Elas estavam presas aos condicionantes 

                                                
25 Há notícias de que nas sociedades “menos civilizadas” dos indígenas não havia essa imperiosidade masculina. 
Algumas formações sociais desses povos ancestrais, como, por exemplo, as estudadas mais detalhadamente por 
Claude Lévi-Strauss (v, nota 3, do Capítulo I desta tese) estavam em transição do matriarcado para o patriarcado 
e isso pode ser percebido na “couvade” – costume indígena em que o homem é quem descansava depois do parto 
dos próprios filhos, por necessidade imperiosa de demarcar sua paternidade, já que vivia em uma sociedade (que 
estava desaparecendo), em que a mulher era a principal protagonista e autoridade, conforme já foi explicado nesta 
tese. 
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que reforçavam a importância da existência feminina junto aos cuidados com o lar e com seus 

mantenedores. Um conjunto de dispositivos foi criado para garantir essa permanência junto ao 

ambiente familiar como algo “natural”, de suma importância e essencial para a manutenção de 

toda a coletividade.    

 Ingenuamente ou não, elas se conformaram à condição que lhes fora outorgada pela 

sociedade. Não se sentiam capazes de pronunciar a própria palavra e tampouco conseguiam 

ouvir a própria palavra. Pronunciavam o mundo, tendo como referencial a ótica masculina que 

solidificava as estruturas opressoras que comandavam (e comandam) toda a forma de vida, seja 

no ambiente público, seja no privado. 

 O mundo pronunciado pela estrutura opressora respondia às demandas surgidas daquela 

forma de organização social, naquele momento histórico e acabava induzindo aquelas(es) que 

eram oprimidas(os) a aceitarem a situação como uma verdade inabalável e inquestionável, em 

suma, absoluta. A necessidade incoercível de determinação do domínio masculino ainda pode 

ser percebida nas reações patriarcais aos processos de reivindicação pela igualdade social. Por 

exemplo, há reações que alguns autores chegam a classificar como fascistas, porque, na visão 

deles, ocorre uma verdadeira “política de ansiedade sexual”. Vejamos o que diz um deles a este 

respeito: 

 
Ao empregar a política da ansiedade sexual, um líder político apresenta, ainda 
que indiretamente, a liberdade e a igualdade como ameaças. A expressão da 
identidade de gênero ou preferência sexual é um exercício de liberdade. Ao 
apresentar homossexuais ou mulheres transexuais como uma ameaça a 
mulheres e crianças – e, por extensão, à capacidade dos homens de protege-
las –, a política fascista impugna o ideal de liberdade. O direito de uma mulher 
de fazer aborto é também um exercício de liberdade. Ao apresentar o aborto 
como uma ameaça às crianças – e ao controle dos homens sobre elas –, a 
política fascista impugna o ideal de liberdade. O direito de uma pessoa de se 
casar com quem deseja é um exercício de liberdade; apresentar membros de 
uma religião, ou uma raça, como uma ameaça por causa da possibilidade de 
um casamento misto, é impugnar o ideal de liberdade (STANLEY, 2018, p. 
137). 
 
 

 De acordo com a perspectiva freiriana, as mulheres, nesse contexto, não exerciam sua 

plena humanidade porque, além de estarem submetidas a relações de opressão que não 

identificavam, mantinham-se afastadas da própria capacidade de pronunciar o mundo e não se 

colocavam ativamente no próprio processo histórico. Para superar essa situação opressora, era 

preciso reconhecer a habilidade de escrever a própria história e assumir, responsavelmente, o 

compromisso com a própria existência.  
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 Para desmontar essa lógica, de acordo com essa visão, era preciso criar uma pedagogia 

inspirada no olhar feminino, em comunhão com as mulheres e, não, para elas. Uma revolução 

epistemológica feminina na qual as mulheres pudessem empreender um intenso trabalho de 

reflexão sobre a própria condição, descobrindo-se e auto-conquistando-se como atrizes da 

própria destinação histórica. Elas precisavam se conscientizar, entender a própria vida e que 

papeis desempenhavam (e desempenham) nos processos de formação de si mesmas como seres 

individuais e coletivos. Além disso, precisavam entender qual era a sua participação nos 

processos de construção da comunidade e de sua cultura. O processo de emancipação feminina 

exigia a disposição para amenizar a influência da biologia em favor da autobiografia, do 

reconhecimento da importância da própria existência dentro do conjunto social e da apropriação 

da própria dimensão histórica, em permanente transformação. Deixar de viver sob a ótica do 

outro e para o outro, tomando para si a responsabilidade sobre si mesma e sobre a própria 

existência. 

 A capacidade humana de se educar, entendida como uma especificidade de mulheres e 

homens nas sociedades ocidentais, funcionou como uma forte aliada no desenvolvimento de 

uma educação voltada para reforçar a atribuição dos papeis sociais esperados de mulheres e 

homens.  

 No Brasil, toda a educação voltada para atender ao público feminino não fugiu a essa 

regra, uma vez que, o objetivo primeiro era fazer com que as mulheres despertassem sua 

disposição maternal e aceitassem, de bom grado, desempenhar funções que refletissem essa 

disposição, cuidando de todas e todos, doando-se de maneira abnegada e tomando para si as 

incumbências relativas à organização do lar. A ideia era fazer com que o contingente feminino 

compreendesse e aceitasse o seu papel social fundamental.  

 A ideologia dominante se fundava na perspectiva da necessidade de manter a ordem 

familiar no seio da sociedade e fazer com que essa harmonia se refletisse nas ações sociais, de 

modo a preservar a coletividade unida em torno de uma suposta “civilização”. Nesse contexto, 

as mulheres, como instrumento central de preservação da integridade familiar, deviam se 

manter sempre junto ao seu companheiro, suprindo todas as dificuldades que ele viesse a 

enfrentar, jamais acima dele. Seus parceiros, em geral, ocupavam lugar de destaque tanto no 

seio familiar, quanto no meio público, e elas deviam se posicionar sempre ao alcance dos olhos 

do marido, ou de seu responsável direto que, geralmente, era encarnado na figura do pai. Os 

códigos de comportamento passados pela dinâmica social eram incorporados e se tornavam 

parte, de maneira naturalizada, das práticas do dia-a-dia.  
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 Como se explicou há pouco nesta tese, a “política da ansiedade sexual” demonstra a que 

ponto pode chegar a preocupação dos homens com a manutenção do patriarcado. No intuito de 

dominar, assumem atitudes de defesa e proteção das mulheres, quando, na verdade estão 

disfarçando as possibilidades libertárias que fragilizarão as pautas da dominação patriarcal.  

 A descodificação dos condicionantes que reforçavam as construções relativas ao 

universo feminino não era tarefa fácil. Exigia um mergulho profundo em questões de cunho 

antropológico, uma vez que era preciso compreender qual o sentido da existência feminina na 

sociedade, tendo em vista os contornos sociais e o momento histórico que se desenrolava. 

Desvendar o significado da presença da mulher nas diferentes esferas do contexto social; apurar 

quais saberes estavam intimamente relacionados com as diversas formas de expressão da 

mulher sobre si e sobre a totalidade; questionar o que elas sabiam sobre a própria condição, ou 

como criavam conhecimento sobre si mesmas; como elas atribuíam valores, dentro do contexto 

social e em relação às normas estabelecidas pela sociedade e como isso direcionava sua ação 

no mundo, em síntese, como tudo isso diz respeito ao processo de conscientização feminina. 

 Deve-se destacar a importância dada à dimensão social, porque é nas práticas sociais 

que as percepções são universalizadas. 

 As estruturas mentais femininas, aos poucos, foram se conformando às diferentes 

manifestações sócio-históricas o que ajudou a fortalecer a ideologia que as mantinha 

subordinadas aos referenciais masculinos e, portanto, oprimidas na totalidade de suas 

existências. 

 A ideologia que enclausurou a mulher na própria condição biológica foi elaborada pelo 

pensamento humano e passou a conduzir e a explicar os processos de expressão dela em relação 

a si mesma e dos homens em relação a ela. Os homens, por sua vez, trataram de construir uma 

imagem de si mesmos que favoreceu a dominação-opressão feminina. Ao mesmo tempo, 

usaram mecanismos aceitáveis para garantir que as afirmações produzidas e os valores 

estabelecidos fossem incorporados como benefícios capazes de atender a todas(os). Usando da 

confiabilidade produzida pela ideologia, eles conseguiram disseminar argumentos que 

tornavam as relações de opressão homem-mulher mais palatáveis, porque associavam-nas a 

necessidades irrevogáveis de defesa, proteção e manutenção da vida.  

 Se a consciência de si é alcançada por meio da consciência do mundo, como dizia Paulo 

Freire, as mulheres, ao longo do processo histórico, reconheceram-se como tal a partir do 

momento que apreenderam a existência masculina, ou seja, reconheceram a presença de um 

outro, que era diferente delas. Interagindo no cosmos, foram adquirindo consciência da 

existência de um mundo comum, formado por contradições, mas que, ao mesmo tempo, 
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favorecia a possiblidade de existência de um sem número de diversidades e de suas 

correspondentes manifestações. Por meio das inter-relações adquiriam compreensão sobre a 

própria condição e se identificaram como humanas, tomando consciência das próprias 

especificidades submetidas. Nesse jogo de manifestação das consciências, as consciências 

individuais oprimidas iam se solidificando e favoreciam o desenvolvimento de uma consciência 

real(efetiva), superficial e limitada. O desenvolvimento de uma consciência máxima possível, 

exigia um processo bem mais elaborado de apreensão da realidade e, portanto, reclamava a 

imobilização de outros aspectos cognitivos e de uma formação intelectual mais ampla. 

 Paulo Freire reconheceu que, ontologicamente, todos os seres humanos são qualificados 

a se tornarem “seres para si” e “serem mais”, mas, de maneira geral, são tomados pelo medo de 

exercer a liberdade de expressarem essas disposições, porque, quando uma relação se 

estabelece, ela tende a criar vínculos de dependência que podem resultar em estruturas de 

dominação-opressão. Essas formas de relacionamento se mantêm por meio de dispositivos 

ideológicos, que as favorecem e que criam a necessidade de sua existência.  

 Revisar as bases que sustentam essa situação pode levar ao enfraquecimento delas e 

gerar a necessidade de reformular referências. A sensação de medo surge justamente no 

momento em que a instabilidade desorganiza o instituído, a ordem estabelecida, as normas 

consignadas e legitimadas, os costumes arraigados e exige que os agentes envolvidos se 

posicionem diante da possibilidade do instituinte, da ordem a ser construída e pactuada, das 

normas a serem estabelecidas e justificadas e dos novos costumes a serem consolidados. 

 As mulheres, em diferentes momentos da história, sentiram, na presença masculina, um 

forte argumento em favor da própria segurança. Elas se percebiam frágeis, impotentes e 

incapazes de fazer frente ao que reconheciam como sinônimo de poder e força. Incorporavam 

as representações sociais que lhes eram imputadas como referências e se sentiam assistidas e 

protegidas pelos homens. A “generosidade” masculina associava-se à proteção, já que era 

preciso resguardar as capacidades femininas em favor de um propósito maior – garantir a 

manutenção da espécie. Poupá-las de esforços que pudessem desviá-las de sua função social, 

tornando-as mais frágeis do que já eram, fazia parte do conjunto de justificativas criadas para 

manter as mulheres oprimidas na própria condição. Nesse contexto, a capacidade mental das 

mulheres era igualada à sua capacidade física e, por isso, eram submetidas a restrições relativas 

a própria educação e à produção do conhecimento. Programas e métodos educacionais foram 

especialmente desenvolvidos para instrui-las sobre as suas funções sociais sem, no entanto, 

educá-las no sentido de entender, em profundidade, a real importância de sua presença no 

mundo e na produção de conhecimento novo. A conscientização, no sentido freiriano, não fazia 
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(e ainda não faz) parte dessa realidade, pois possibilitaria às mulheres se inserirem no processo 

histórico e se inscreverem na busca pela própria afirmação, sem aderirem a posturas fanáticas.  

 A efetiva libertação feminina das amarras que ligavam a mulher ao referencial 

masculino principiava-se pela percepção da própria opressão, da condição de subalternizada à 

qual estava submetida. O passo subsequente, era assumir um posicionamento radical e expulsar 

todos os mitos criados, desenvolvidos e disseminados sobre o eterno feminino. A radicalidade, 

nesse contexto, surgia quase como um imperativo para a compreensão profunda dos elementos 

que compunham a condição feminina e que sustentavam as relações de opressão. As mulheres 

precisavam se colocar como problema e descobrir o que verdadeiramente sabiam sobre si e 

sobre a realidade que as cercava. 

 Desumanizadas, porque apartadas do próprio processo de realização integral como ser 

humano, mantinham-se afastadas da possibilidade de superar a própria incompletude, 

inconclusão e inacabamento. Adaptadas ao mundo, eram tolhidas na perspectiva de 

manifestação de um pensar autenticamente feminino e permaneciam marcadas pela violência 

simbólica que distorcia a realidade. As imposições da realidade as capturavam como se fossem 

princípios essenciais para o cumprimento do destino que lhes cabia no conjunto da sociedade. 

 Para Freire, quando um ser humano transforma a própria realidade de forma radical, ele 

avança na direção da própria humanização e da própria libertação. Por consequência, consegue 

despertar a humanidade e a emancipação em todas(os) aquelas(es) que convivem diretamente 

com ela(e). Levando em conta essa perspectiva, quando a mulher se movimenta no sentido de 

modificar radicalmente a própria condição, ela se compromete com seu próprio processo de 

humanização e ajuda os seus companheiros sociais a resgatar a humanidade perdida, quando 

foram submetidos(as) às relações de opressão.  

 Deve-se, contudo, tomar o cuidado para que essa busca não resulte no desejo de se 

apropriar do lugar de opressão que outrora era apanágio daqueles que a oprimiam. Durante 

muito tempo, as mulheres identificaram o modelo existencial, baseado em referenciais 

masculinos, como o ideal e, por ingenuidade ou insegurança em relação a própria capacidade, 

passaram a desejar os mesmos privilégios conferidos aos homens. Contentar-se, segundo Freire, 

em trocar de posição com o(a) opressor(a) não conduz à verdadeira libertação, mas à reprodução 

de relações que alimentam a possibilidade de permanência de novas formas de opressão e 

dominação. Não promove transformação em sentido mais amplo. Trocar de lugar com o 

contingente masculino, assumindo os modelos dele como ideais, dificultaria a possibilidade de 

construção do próprio modelo ontológico-histórico e, no caso desta tese, epistemológico, para 

afirmar-se tanto como ser humano, quanto como pensadora da educação. 
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 As mulheres, de maneira geral, reconhecem o modelo existencial masculino como ideal 

e se esforçam para aderir a ele, como se isso lhes garantisse a emancipação e a possibilidade de 

exercer todas as suas potencialidades. Mas, essa atitude pode funcionar como uma distorção 

das próprias possibilidades. É preciso compreender o que elas entendem como ser igual, porque 

igualar-se pode significar assumir aspectos que diminuam as diferenças, que efetivamente 

existem. Não se pode pretender a igualdade que leve à homogeneidade; como não se pode lutar 

pelas diferenças que alimentam as desigualdades. Mas, por outro lado, uma forma de impor a 

própria maneira de pensar, por acreditar que ela responde melhor às demandas existenciais, 

pode conduzir à transformação da oprimida em opressora. É como retroalimentar o vício de dar 

crédito à existência de respostas universais para um sem número de fenômenos sociais. Quando 

as mulheres se encontram imersas nessa compreensão da realidade, suas consciências estão 

domesticadas, coagidas pela ilusão produzida pelas representações que insistem em operar pela 

lógica da opressão. 

 Os imperativos masculinos tentavam abafar a tomada de consciência crítica porque ela 

ajuda a desmascarar o modelo vigente e favorecer o estabelecimento de relações horizontais, 

nas quais as diferenças anatômicas não funcionariam como dispositivos capazes de anular a 

importância de todas(os) como agentes de transformação social. 

 O desenvolvimento da consciência crítica como resultado da emersão social, reflexão e 

posterior imersão em forma de ação e intervenção na realidade, devolve a todos os seres 

humanos, de acordo com a ótica freiriana, a possibilidade de operar transformações 

significativas para toda a coletividade. Nesse sentido, não é algo que busque o favorecimento 

de uma categoria em detrimento das demais, mas um processo por meio do qual mulheres e 

homens equacionam avanços no sentido da libertação. 

 Ao identificar uma existência dividida entre a vontade de proclamar a própria palavra e 

a vontade de acessar os privilégios ligados aos referenciais masculinos, o contingente feminino 

se vê diante de um expressivo sentimento dual. Querem se libertar dos grilhões masculinos, 

mas hospedam imagens, ideias e sentimentos referenciados nos padrões opressores e tomam 

para si o modelo que as aprisionam.  

 Para Paulo Freire, todas carregam em si o potencial necessário para acessar formas de 

ação que as livrem desse estado de existência, desde que reneguem as situações em que 

preferem assumir uma posição naturalizada sobre as relações vigentes – que as conduz 

irreversivelmente ao fatalismo – e renunciem às “vantagens” tradicionais auferidas na relação 

com seus pares que as levam a acreditar que não podem mudar. Quando assumem para si a 

responsabilidade de enfrentar essa dualidade, percebem que o mundo está em constante 
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movimento, incompleto, inconcluso e inacabado e, portanto, poder ser modificado, 

ressignificado e, consequentemente, alterado, possibilitando, portanto, a transformação da 

própria condição existencial. 

 O acesso das mulheres à educação, sem dúvida, contribuiu para formar, aperfeiçoar e 

fortalecer suas capacidades intelectuais e morais, mas, em muitos momentos, funcionou como 

instrumento de dominação. A educação por si só não dava (nem dá) conta de remover todas as 

representações sociais que foram inculcadas ao longo das históricas relações de opressão que, 

quase sempre, se desenharam como expressões naturais da convivência humana. As 

reformulações das diversas estruturas sociais também não foram suficientes para apagar os 

traços deixados pela milenar e jurássica cultura machista. 

 Muitas mulheres lutaram e ainda lutam para deixar sua marca no mundo. No entanto, o 

mais importante, a despeito de qualquer especificidade de mulheres e homens, é o fato que 

ambos compartilham de um substrato comum: a condição humana. Se as diferenças podem 

separá-los, elas não são suficientes para neutralizar ou anular a disposição de pertencimento a 

um espectro comum. O processo de libertação de mulheres e homens exige que ambos se 

esforcem para compreender o significado radical dessa particularidade: a representação 

inconsciente de toda a humanidade.  

 Aqui, como se destacou em outro ponto da tese, vale lembrar as categorias freirianas de 

radicalismo e sectarismo. O radical vai à raiz profunda dos problemas; o sectário se perde e se 

afirma na superficialidade das aparências instituídas na superfície flutuante dos fenômenos. 

 Conscientização é mais do que atividade intelectual de assimilação da realidade. É 

compromisso histórico de imersão crítica, responsável pela construção do próprio processo de 

humanização e dos semelhantes. É tomar para si a responsabilidade sobre o processo de 

humanização de todos os seres da espécie. Pode parecer muita ousadia, mas os membros desta 

espécie não nascem humanos... se humanizam, ou se bestializam, no processo histórico. 

 Quanto mais reflexão radical sobre a própria realidade, mais segurança se adquire para 

propor e realizar mudanças. 

 Concluindo este capítulo, cabe anunciar que, nas Considerações Finais desta tese, serão 

estabelecidas as devidas relações entre a categoria conscientização e os posicionamentos 

apresentados por Nísia Floresta, Cecília Meireles e Helena Antipoff e se, em consequência deles 

apresentaram contribuições diferenciadas e criativas ao pensamento pedagógico brasileiro, 

portanto, originais, em relação as questões educacionais do País, porque derivados do que se 

poderia denominar “Razões Femininas”. O registro da expressão no plural está de acordo com 

o referencial freiriano, na medida em que, para Freire, não há uma ontologia, uma epistemologia 
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e, consequentemente, uma pedagogia, mas ontologias, epistemologias, pedagogias, na medida 

em que toda criação humana é histórica e, por isso, pessoal, idiossincrática.  Além disso, cabe 

esclarecer que o termo “razão”, se justifica nesta tese, porque ela trata da contribuição 

epistemológica feminina ao pensamento pedagógico brasileiro. E o incentivo para realizar a 

complexa tarefa de pesquisá-la no Brasil foi a convicção de que somente em se libertando 

epistemologicamente é que qualquer ser humano poderá proclamar, em alto e bom som, sou 

realmente livre! 
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CAPÍTULO II 

SÍNTESE SÓCIO-ANTROPOLÓGICA DA AUTOAFIRMAÇÃO 

FEMININA  

 
Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. 

     (BEAUVOIR, 2016, p. 13) 

 

 

1. Introdução 

 

 O presente capítulo pretende traçar a trajetória da afirmação feminina ao longo da 

história da humanidade. 

 Destacam-se nele a astúcia e as “manhas” masculinas para a superação de formações 

sociais referenciadas nos valores femininos, para o estabelecimento do patriarcado, com todas as suas 

consequências desumanizadoras. 

 Neste capítulo, optou-se por destacar, como o referencial teórico, as contribuições da 

obra de Elisabeth Badinter, O um é o outro: relações entre homens e mulheres (1986),  porque essa 

autora foi uma das principais representantes da corrente antropológica ocidental que se dedicou a 

examinar as relações de poder entre homens e mulheres desde os tempos pré-históricos.  

 

 2. A Condição Feminina na Civilização em Mudança 

 

 As mudanças ocorridas no Ocidente, nos últimos anos, trouxeram contribuições e 

avanços significativos para toda a humanidade. As repercussões sociais advindas da 

industrialização, que avançou a olhos vistos por todos os continentes, geraram não apenas 

modificações nas barreiras econômicas que condicionavam e hierarquizavam a distribuição 

social das diferentes nações. Atrelado a esse movimento, as concepções identitárias que 

orientavam o modus vivendi de mulheres e homens sofreram o forte impacto das transformações 

sociais que não cessavam de ocorrer.  

 Pode-se afirmar que se iniciou uma verdadeira revolução dos valores, uma transmutação 

que provocou um distanciamento das referências que orientavam a forma como mulheres e 

homens entendiam a própria condição humana. As atribuições relativas a cada um, baseada na 

natureza, já não davam conta de abarcar a complexidade das transformações que se instauravam 

nas relações entre mulheres e homens. Os papéis, facilmente atribuídos e tendo como base a 
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natureza de cada um, tornaram-se ultrapassados, borrando as fronteiras que separavam as 

atitudes, as características e os comportamentos aceitáveis para ambos os seres.  Houve uma 

verdadeira modificação dos critérios de referência, multiplicando-se as possibilidades e 

gerando a falência das matrizes referenciais que ditavam o que era aceitável ao espectro 

humano. O que antes era reconhecido com legítimo e determinado pela compreensão de 

natureza própria a mulheres e homens ganhou o status da dúvida, marcada por incertezas, 

mudando não apenas os comportamentos e os valores, mas mexendo no que há de mais íntimo 

no ser humano: a própria identidade, o entendimento da natureza do que significa ser mulher e 

ser homem. 

 Há um sentimento quase irrefutável de angústia existencial, mas ao mesmo tempo, 

aventa-se um universo de possibilidades que aproximam os seres humanos, talvez, do que 

poderia ser identificado como a verdadeira natureza humana. Um dos aspectos mais notáveis 

nesse processo, é que as mulheres e os homens vêm modificando, significativamente, a imagem 

que depreendem da própria condição, tornando os modelos mais flexíveis, ajustáveis e 

alinhados às novas coordenadas. Segundo Badinter (1986), a compreensão da origem de todo 

esse processo, desencadeado em torno da existência humana, requer retroceder a, pelo menos, 

dois séculos, momento caraterizado pelo nascimento das democracias ocidentais, no qual a luta 

pela igualdade é vista como aspecto fundamental para dissolver as hierarquias naturalizadas 

entre os seres humanos e declarar a derrubada das relações de poder. 

 Embora a igualdade entre os seres humanos, na sua totalidade, seja algo utópico, seu 

poder ideológico e moral contém a força inspiradora para mudar substancialmente a relação 

entre mulheres e homens. 

 De qualquer forma, foi necessário esperar o século XX para que a busca por relações 

mais igualitárias entre os sexos ganhasse ênfase no cenário das interações e discussões 

cotidianas. Segundo Lipovestky (s/d), esse foi o período das mulheres, porque as sociedades 

ocidentais assistiram a uma mudança profunda no estatuto social e identitário do feminino. 

 Em duas décadas o patriarcado − sistema de representações no qual o homem exercia 

poder milenar sobre as mulheres e inúmeras restrições eram impostas ao setor feminino –, 

assistiu-se à queda dos alicerces que sustentavam a sua propagação. A ideia de 

complementaridade entre mulheres e homens e as classificações identificadoras também se 

viram sob suspeita. 

 A regra da divisão sexual das tarefas foi substituída pela não-distinção sexual, 

contribuindo para alterar a imagem de um mundo cindido em esfera feminina e masculina: o 

lar (espaço privado) e o mundo do trabalho (espaço público). 
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 A única diferença que permaneceu inalterada e pouco questionada é que cabe às 

mulheres conceberem a vida. Mesmo os inúmeros avanços genéticos empreendidos ao longo 

do tempo não conseguiram modificar esse estado da existência humana e as mulheres 

permanecem em seu status de procriadoras em potencial, dominando a supremacia de decidir 

se desejam e quando querem ter filhos. 

 A ideia de complementaridade entre os sexos não foi ignorada por nenhuma sociedade, 

mas suscitou questionamentos em torno da forma como se dá essa relação e qual a natureza dos 

laços de complementaridade.  O patriarcado contribuiu para reforçar essa ideia, garantindo que 

mulheres e homens assumissem posições bem definidas socialmente. No entanto, a força desse 

sistema não se assentava na ideia de complementaridade entre os sexos, mas no argumento da 

supremacia do poder masculino sobre as mulheres, o que serviu para acentuar a importância da 

complementaridade dos papeis na ordem social. 

 A desigualdade entre os sexos estava muito ligada à noção de diferença percebidas entre 

eles, o que requer um esforço redobrado para dissolver a consolidação da diferença como fator 

que imprime uma incapacidade de atuar em determinadas situações, de acordo com as 

perspectivas sociais. 

 É por meio do alvorecer das concepções das sociedades democráticas que o modelo de 

semelhança entre os sexos alcança o seu alicerce mais fecundo, passando a questionar os 

ditames que até então guiavam o modo de vida dos seres humanos no mundo. 

 A tentativa de compreender a evolução, ou melhor, a transformação das relações 

mulheres/homens ao longo do processo histórico da civilização se faz, dentro dos limites 

possíveis, por meio da história. 

 Ao considerar a distribuição do poder entre os sexos, sabe-se que isso não se deu 

espontaneamente, de uma hora para outra, mas, sim, como fruto de um longo processo de 

formulações advindas das revoluções ecológicas, econômicas, ideológicas, científicas, além 

dos desejos e dos sem número de não-ditos que escapam a uma análise racional e ampla da 

realidade. Um longo trabalho coletivo foi empreendido no sentido de socializar as disposições 

biológicas e, ao mesmo tempo, naturalizar o contexto social por meio da percepção das 

aparências biológicas e os seus efeitos na realidade. Esse movimento produziu, nos corpos e 

nas mentes, a construção de uma forma de funcionamento que legitimou a naturalização da 

divisão binária entre os sexos. Os corpos foram transformados por meio de um trabalho social 

de nominação e inculcação incessante de reprodução, de sugestões miméticas, de injunções 

explícitas e de toda construção simbólica de esquemas de percepção baseados na visão do corpo 

biológico. Ao término desse processo, mulheres e homens tornaram-se sensíveis a 
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manifestações simbólicas de poder e suas identidades sociais foram profundamente inscritas na 

natureza biológica, incorporada como lei social. 

 Muitas vezes, a análise de relações que se desenvolvem dentro de um determinado 

contexto, se dá sob a tutela de um posicionamento culturalista, de certa forma impregnado por 

uma cumplicidade inconsciente, por paixões que foram igualmente tecidas nas tramas das 

relações sociais, permitindo que algumas concepções ganhem força e sejam transmitidas de 

geração em geração.  

 Elisabeth Badinter, em sua obra O um é o outro, arrisca dizer que estamos diante do 

que assegura ser um processo de mutação cultural, “que não se contenta em subverter as 

relações de poder entre homens e mulheres, mas que obriga a repensar a ‘natureza’ de cada um” 

(1986, p. 15). Esse processo de mutação não resulta de uma pressão do meio, mas do desejo 

legítimo de mulheres e homens que precisam se posicionar diante da nova demanda de re-

concepção do contrato sexual. Na visão dessa autora, o futuro vislumbrado ainda está envolto 

em brumas. No entanto, “somente a utopia reconforta o ser humano contra o pessimismo da 

História” (id., ibid., p. 16). 

  

 2.1. O Depoimento da Pré-História26: do Paleolítico ao Neolítico  

  

 O ponto de partida de qualquer estudo relativo ao desenvolvimento da humanidade 

sugere a volta aos antepassados e, porque não dizer, à Pré-História, em uma tentativa de se 

recorrer aos registros arcaicos para estabelecer uma linha coerente e cronologicamente situada 

de pensamento. No entanto, os testemunhos que remetem a essa época são considerados frágeis 

porque se situam no campo dos registros indiretos, mormente, os alusivos à relação entre os 

sexos. A despeito de qualquer incerteza sobre as referências relativas à Pré-História, a tentativa 

de promover um exame sobre o ser humano histórico para estabelecer uma linha evolutiva sobre 

a relação mulher/homem sempre esteve presente nas inquietações relativas ao conhecimento 

humano. Como não existem registros claros e sólidos, as possibilidades se restringem a 

aproximações por meio de analogias que refletem o que foi retratado em túmulos, paredes de 

cavernas e obras do Paleolítico. 

 Os seres humanos que viveram na Pré-História, ou seja, há mais de trinta mil anos 

deixaram alguns traços de suas condições materiais de vida e de suas preocupações espirituais, 

                                                
26 Por escapar aos limites desta tese, não se tratará, aqui, das polêmicas historiográficas sobre o termo “Pré-
História”, nem ao conceito que ele remete. Para os efeitos deste trabalho, considerar-se-á como Pré-História o 
longo período da humanidade em que a escrita não era usada. 
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fato que evidencia a necessidade, eminentemente humana, de imprimir a própria marca na 

trajetória da espécie. Muitos desses registros aparecem como mensagens inacabadas, o que 

dificulta a identificação clara de aspectos técnico-econômicos e dos possíveis fios condutores 

que facilitariam a compreensão da história humana. 

 Hoje, as analogias propõem como interpretação possível, aproximações que, em muitos 

momentos, carregam uma significativa carga de projeções originárias da percepção concebida 

na própria cotidianidade. No entanto, quanto mais se aproxima do ser humano histórico, mais 

é possível construir uma ponte sólida entre nossos antepassados e nossa história atual. 

 No conjunto das representações relativas aos sexos, as traduções religiosas e artísticas 

ajudam a desvendar os respectivos lugares da mulher e do homem. Olhando os objetos do culto 

e da arte, é admissível inferir qual dos dois, mulher ou homem, era considerado o detentor do 

poder mágico ou religioso e, ainda, a quem cabia o poder procriador e essencial naquele período 

histórico. 

 A Pré-História revela uma evolução das relações dos sexos e também a existência de 

um relativo equilíbrio dos poderes. Juntos, mulheres e homens são “senhores da vida, artesãos 

de sua sobrevivência, de seu prazer e do calor afetivo necessário, sem o qual o humano se 

deteriora também” (BADINTER, 1989, p. 23). A princípio não há nada na relação mulher e 

homem que os identifique ou os diferencie como um superior ao outro e/ou um menos 

necessário do que o outro. A ideia de complementaridade surgiu como resultado da distinção 

anatômica, mas não constituiu prerrogativa suficiente para adensar as discrepâncias relativas 

ao desempenho de funções. De maneira geral, as interações sociais e seus esquemas de 

percepção e de apreciação ajudaram a inscrever as classificações sociais nos corpos das atrizes 

e dos atores sociais e criou um elo, quase indestrutível, entre a estrutura social e a identidade 

dos sujeitos sociais. 

 Levando-se em conta a divisão de tarefas, praticamente, todas as coletividades 

compactuaram com a perspectiva da existência de tarefas distintas reservadas a um sexo e 

proibidas ao outro. Nesse sentido, mesmo que houvesse uma variação de uma sociedade para 

outra, a divisão sexual do trabalho era algo recorrente e passou a vigorar quase como uma regra 

essencial da natureza humana. 

 Ao longo da história, os etnólogos e os antropólogos constataram dois aspectos 

universais na configuração das diversas sociedades e na manifestação de suas culturas: a 

proibição ao incesto e a divisão sexual dos papeis. 

 A dicotomia entre o que cabe às mulheres e aos homens é constatada nas diversas 

sociedades, organizando e determinando a forma que alicerça todo o funcionamento social. 
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Prevalece uma visão binária de mundo na qual tudo é conformado por meio da definição de 

formas opostas. É quase um imperativo, profundamente inscrito na forma de funcionamento 

das sociedades, como se isso garantisse uma vivência sólida e salutar. Essa forma de 

organização dualista, apropriou- se da verdade marcada no corpo e, ideologicamente, utilizou 

a dicotomia anatômica como ferramenta para o desabrochar da supremacia masculina sobre o 

feminino, estendendo-a a todos os níveis da vida e a todos os aspectos particulares do 

conhecimento. Uma linguagem própria da identidade cultural foi se desenvolvendo, se 

propagando, a ponto de se naturalizar e favorecer o reconhecimento das propriedades corporais 

como alicerce de toda a sociedade. A valorização da classificação binária das aptidões, 

encontrada em diversas sociedades, acabou por reforçar essa visão, que se inscreveu, quase que 

de forma indelével, no modo de entendimento do existir humano. Nesse sentido, a ideia de 

complementaridade adquiriu caráter universal, principalmente nas sociedades que se 

alimentavam de relações baseadas em comportamentos simétricos. 

 Os estudos antropológicos e etnológicos conseguiram detectar a forma diferenciada com 

que, por exemplo, os primatas lidavam com as diferenças anatômicas entre o sexo feminino e 

masculino. Ao contrário do que se observa nas sociedades ocidentais, as diferenças não 

constituíam um problema ou um entrave ao desenvolvimento, porque o animal demonstrava ser 

mais autônomo do que os seres humanos. Enquanto, em muitas sociedades, as mulheres 

necessitavam de homens que fossem à caça por elas e eles precisavam de alguém que lhes 

preparasse a comida, essa dependência − uma desvantagem antropológica − não era percebida 

entre os primatas. O regime alimentar humano acabava por reforçar a divisão de tarefas e dos 

recursos como uma forma de garantir a sobrevivência.  A caça, geralmente, era uma atividade 

desempenhada pelo homem e a colheita, pela mulher. Talvez, a troca primitiva de provisões 

entre mulheres e homens tenha significado a primeira forma de diferenciação entre o humano 

e o primata e a fonte da ideia de complementaridade entre os sexos. “Admite-se geralmente que 

a especialização sexual foi a ‘solução orgânica’ encontrada para o problema da hominização” 

(BADINTER, 1989, p. 29). 

 A própria conformação esquelética verificada na evolução dos seres humanos levou à 

necessidade de implementação de um contrato sexual que garantisse a conservação e 

perpetuação da espécie humana. A forma de se relacionar desses seres tomou novos rumos e os 

atrativos sexuais se tornaram ferramentas essenciais à sobrevivência, gerando, ao mesmo 

tempo, laços de dependência afetiva e econômica. 
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 Na evolução da espécie, contabiliza-se um período de desenvolvimento de mais de dois 

milhões de anos para o aparecimento daquele que viria a ser o representante originário do ser 

humano atual: o homem de Cro-Magnon, oriundo da Europa. 

 O tempo e a história se encarregaram de acentuar e codificar a noção de 

complementaridade entre os sexos, legitimando-a como representante da condição fundamental 

para a sobrevivência humana, uma necessidade sócio-lógica. 

 Embora, se ressalte que qualquer afirmação em torno das relações entre mulheres e 

homens, em determinados tempos históricos, não passem de meras especulações, as opiniões 

convergem em relação ao modo de subsistência dessas civilizações. Graças à caça e à coleta, 

as populações conseguiram se manter ao longo do tempo, praticando esse tipo de técnica 

econômica que garantia a subsistência coletiva. Nesses processos, os espaços feminino e 

masculino eram naturalizados, pois cada um se esforçava para obter recursos necessários à 

manutenção da vida. A dependência recíproca surgiu como resultado desse movimento e a 

complementaridade entre os seres se tornou uma condição objetiva, porque garantia a 

sobrevivência do grupo. Além disso, promoveu o sentimento de consideração pelo outro e, 

talvez, a possibilidade de inferir uma certa igualdade entre os sexos. 

 Durante um longo período, a caça foi interpretada como uma atividade propícia ao 

desenvolvimento de habilidades e capacidades mais complexas e a coleta era reconhecida como 

uma subcultura, restringindo o desenvolvimento das capacidades individuais. Essa 

interpretação deu asas às concepções que entendiam a condição feminina, desses tempos, como 

menos facilitadoras do desenvolvimento integral da mulher. A caça civilizadora foi defendida 

na historiografia, por se entender esse processo como fenômeno humano total capaz de 

transformar a relação dos seres humanos com o ambiente, a relação do ser humano com o 

próprio ser humano e da mulher com o homem. 

 A vinculação, nos tempos da Pré-História, da disposição feminina às condições físicas 

de fraqueza e letargia, considerando-as como “menores sociais e culturais” (MORIN, 1973, p. 

71 apud BADINTER, 1989, p. 37), não condizia com as reais necessidades demandadas no 

exercício das atividades que lhe eram exigidas, pois elas precisavam desenvolver uma 

percepção aguçada, expandir sua capacidade de análise qualitativa, colhendo apenas o que fosse 

apropriado ao consumo, aprimorar uma atenção seletiva, identificando as necessidades 

essenciais para o bom desenvolvimento da prole e se responsabilizar pelo preparo de seus 

descendentes para o enfrentamento da vida. 

 Diferente daquilo que se possa imaginar, as mulheres participaram ativamente da tarefa 

de socialização, contribuindo de maneira diferenciada para assegurar o acesso à sociabilidade 



 75 

humana. Coube às mães, como primeiras educadoras, ensinar as regras elementares e 

fundamentais da vida social, bem como contribuir com a sua linguagem e o com exercício do 

amor para a união entre seus congêneres. 

 Até os dias atuais, a análise da arte rupestre não conseguiu detectar qualquer forma de 

hierarquia entre o grupo das figuras reconhecidas como femininas e o daquelas tidas como 

masculinas. Esse argumento fortalece a ideia de que os homens dessa época não submeteram 

as mulheres à força de um poder tirânico e nem elas tampouco o fizeram em relação a seus 

pares. 

 A antropologia desenvolvida no século XIX assistiu à afirmação da ascensão do 

matriarcado, marcada pela evidente importância atribuída à filiação. O poder adquirido pela 

mulher surgiu como resultado do reconhecimento da ascendência materna. Algumas sociedades 

primitivas foram identificadas, inicialmente, como matriarcados em função da facilidade de se 

identificar a origem por meio da progenitora. Essa argumentação se fortalece na medida em que 

a filiação mãe/filho é inquestionável; já a paternidade é algo passível de averiguação. Nessa 

perspectiva, o que garantia a autenticidade de uma descendência residia na confirmação da 

linhagem por parte da vertente feminina, fazendo com que o poder da mulher se assentasse na 

sua capacidade de procriação que superava as questões produtivas. Nesse tipo de configuração 

social, não havia espaço para as reivindicações masculinas, que ganharam fôlego muito tempo 

depois, exigindo o seu lugar de poder, tomando para si o comando dos bens e dos títulos que 

até então pertenciam à mulher, reclamando seu lugar como chefe de família e submetendo à 

mulher e aos filhos às suas vontades. 

 Há tese que contrariam essa primeira concepção, afirmando que a civilização surgiu e 

se consolidou sob a égide de relações trianguladas, em que o poder do pai prevalecia sobre os 

demais membros da família – mulher e filhos.  Os homens se apropriavam do governo e do 

controle da sociedade, submetendo as mulheres e os jovens a uma forma de dominação política 

em nome da ordem e do desenvolvimento social. Essa perspectiva, defende o predomínio do 

patriarcado como o responsável pelo contorno original da estrutura familiar e social, impondo 

o alargamento da relação mãe-filho, a fim de absorver a figura masculina e, ao mesmo tempo, 

determinar a hierarquização da relação homem-mulher, cuidando para estabelecer a primazia 

do primeiro sobre a segunda. As próprias mulheres aplicavam a toda realidade e, 

particularmente, às relações de submissão em que se viam envolvidas, esquemas de pensamento 

que foram incorporados simbolicamente por meio das relações de poder que expressavam 

oposições fundamentais para a ordem social. Elas se viram às voltas com uma forma de poder, 

descrito por Virgínia Woolf, como poder hipnótico da dominação (LIPOVETSKY, s/d, p. 8). 
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 A família ganhará relevância quando a organização social se estabeleceu baseada no 

parentesco e na regulação da sexualidade. Nesse contexto, a regulação do desejo feminino é 

algo imprescindível para assegurar a coesão e dominação do contingente masculino sobre o 

feminino. 

 A assimetria entre os sexos foi reconhecida como uma característica da sociedade 

humana, na qual, desde a sua origem, o aparato biológico serviu como dispositivo para 

favorecer o privilégio dos homens se afirmarem como sujeitos soberanos. Esse esquema de 

pensamento adquiriu aplicabilidade universal. 

 No entanto, na sociedade democrática atual, existe um certo conforto, uma acomodação 

em relação à ausência de um poder exclusivo da mãe ou do pai − fato que revela a possibilidade 

de também ter existido, nas sociedades primitivas, a chance de se prescindir de um ou do outro, 

em nome de uma forma de poder partilhado, aberta a um meio de convívio em que o exercício 

do poder não se traduzia em sujeição e submissão ao desejo exclusivo de quem o exercia. 

 É importante ressaltar, também, a ausência de registros que assegurem que as sociedades 

ditas matrilineares funcionassem, necessariamente, como matriarcais, ou seja, o fato de a 

descendência ser determinada pela linha materna não garantia às mulheres a totalidade dos 

poderes legais, nem mesmo a sua supremacia diante do contingente masculino. 

  O descobrimento de Lucy, em 1974, datada de mais de três milhões de anos e em 

seguida, de outros representantes da espécie humana, permitiram aos cientistas identificar 

diferenças significativas entre a estrutura óssea, reforçando a concepção da existência de um 

dimorfismo sexual entre os achados. Esse fato gerou a especulação em torno da prevalência da 

divisão do trabalho entre os sexos, em função das diferenças sexuais. Além disso, acendeu a 

possiblidade de se reafirmar o predomínio da dominância dos machos sobre as fêmeas. 

 Nas sociedades do Paleolítico, o poder e o controle eram exercidos de maneira 

igualitária entre mulheres e homens, porque determinados registros identificam a maternidade 

e a morte não como puros fatos biológicos, mas, também, como objetos de uma mística. Nesse 

sentido, as mulheres dispunham de poderes muito importantes, diferentes do poder político 

conferido aos homens, mas fundamentais para a manutenção e continuidade da espécie. 

Atrelado a isso, a necessidade de controle dos recursos imputava a cada um a responsabilidade 

de se implicar, sob diversos modos e em diferentes graus, no exercício de um poder específico 

vinculado ao que era considerado próprio de seu sexo. Essa exigência permitia que o exercício 

de poder circulasse entre os pares, de modo que um se sobrepunha ao outro de acordo com as 

necessidades circunstanciais.  
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 Nos oito milênios da era mesolítica, passando pela neolítica, pelo Calcolítico e pela 

idade dos metais, a visão das relações entre os sexos, tal qual acontece no Paleolítico, 

permaneceu inabalada, ou seja, a ideia de complementaridade entre mulheres e homens 

persistiu sob a ótica da colaboração e da interdependência positiva, não havendo espaço para a 

prevalência de relações que subvertessem e excluíssem a importância específica de todos em 

prol do bem comum.  

 No Oriente Médio, entre o VIII e o VI milênio a.C., a humanidade foi testemunha de 

uma transformação radical na forma de promover a manutenção da subsistência da vida das 

populações, que se deslocou da economia totalmente baseada na caça e na coleta para uma 

economia voltada para a domesticação de plantas e de animais. Nesse período, conhecido como 

Neolítico, o prestígio da mulher se tornou evidente, porque o poder feminino e materno é 

atestado por um sem números de esculturas e de representações de personagens em que as 

características femininas ganharam imponência, ao serem retratadas como fonte de uma 

natureza divina. A Deusa-Mãe ganhou status de referência e passou a ser difundida em todo o 

Oriente. Ocorreu uma associação entre o poder de fecundidade e de fertilidade femininos ao 

poder de dominar a natureza, a fim de evitar o sofrimento causados pelos efeitos de um 

ambiente que funcionava de forma descontrolada. As mulheres transitavam na posição daquelas 

que sabiam como fazer crescer os produtos da terra e, portanto, dominavam a fertilidade e a 

continuidade da vida. Aos poucos, os valores relativos à vida ganhavam espaço em detrimento 

do fascínio pela morte e, com isso, a mãe tornou-se a protagonista desse tempo histórico. Nesse 

período a ideia de fertilidade da terra estava intimamente ligada à fecundidade da mulher, que 

se tornou a responsável por garantir a abundância das colheitas, por ser considerada como 

aquela que conhecia os mistérios que envolviam a criação. A representação da mulher vinculada 

à concepção da terra como aquela que provê os insumos necessários à manutenção da vida e, 

portanto, à riqueza, conferiu a ela prestígio e admiração.  

 O período neolítico é descrito, na história humana, como aquele que se caracterizou sob 

a insígnia materna, deixando, por um tempo, os poderes masculinos adstritos a um certo 

obscurantismo, já que as atividades, desempenhadas por esse contingente estavam diretamente 

associadas à criação, ao artesanato e à agricultura. A religiosidade também contribuiu para que 

imagem das mulheres ascendessem em relação aos homens, porque as súplicas e os sacrifícios 

eram dirigidos a uma figura feminina, personificada por uma deusa. 

 Aos poucos, a ideia de que era preciso haver dois seres para produzir e procriar vai se 

difundindo, desde a Europa Ocidental até o leste da Ásia, inviabilizando a negligência da 

importância de uma das partes nesse processo. Mas, a história identifica o início do 
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enfraquecimento do protagonismo feminino a partir do surgimento dos utensílios destinados ao 

preparo da terra para a semeadura que, rapidamente, foram associados a uma simbologia 

referenciada na sexualidade masculina. A fertilidade da terra, agora, não se restringia apenas à 

ação do princípio feminino, mas era o efeito da associação de dois princípios, o feminino e o 

masculino. 

 Além disso, a noção de casal, associado ao amor, constituiu mais uma prerrogativa 

favorável ao enfraquecimento do enaltecimento feminino sobre o homem, mesmo que a 

representação da mulher tenha prevalecido ao longo de várias eras históricas. O declínio do 

prestígio feminino abriu caminho para o desaparecimento de relações equilibradas entre 

mulheres e homens e promoveu a configuração do período marcado pela conivência e por uma 

espécie simetria entre ambos que não se repetirá por um bom tempo na história das sociedades 

ocidentais. Até então, a oposição, identificada nas relações entre os sexos, era vista como um 

exercício essencial de complementaridade, no qual ambos se assemelhavam e se compreendiam 

para conseguir se aliar.  

 Ao longo de todo o tempo histórico, foram inúmeras as tentativas de criar explicações 

capazes de promover a semelhança entre a condição feminina e masculina. Algumas descrições 

míticas, por exemplo, comparavam o enfrentamento masculino na guerra ao momento do parto 

vivido pela mulher. As dificuldades experimentadas nesses momentos foram percebidas como 

análogas, já que ambos entregavam a própria vida e estavam sujeitos a situações imprevisíveis 

e de alto risco. “Através de duas atividades aparentemente opostas, homem e mulher vivem 

uma experiência comum, que os une no mesmo conceito de Humanidade, em vez de isolá-los 

em sua especificidade sexual” (BADINTER, 1989, p. 85). 

 Do Paleolítico à Idade do Ferro, foi possível identificar o compartilhamento das tarefas 

de maneira mais ou menos igualitária entre mulheres e homens, sem que fosse preciso delegar 

a um ou a outro uma posição de menor relevância; muito menos, associá-los a um mal 

indesejado que devia ser evitado. Mesmo no período em que o prestígio feminino ganhou 

destaque no cenário histórico, os homens continuaram a exercer seu papel social e a se orgulhar 

da própria força física.  As mulheres, no entanto, não desfrutarão dessa mesma sorte nas épocas 

históricas nas quais elas serão excluídas em função da própria condição feminina por serem 

reconhecidas como seres incapazes de participar do desenvolvimento social. 

 Se o Paleolítico revela uma separação entre os sexos, não se pode depreender daí a ideia 

de que existisse uma exclusão de um ou de outro ser, mas uma relação caracterizada pela 

necessidade recíproca dos seres entre si. A divisão das responsabilidades denota uma espécie 

de solidariedade que se reflete na aceitação e na consideração mútuas. 
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 Até aqui, a relação de respeito e troca entre mulheres e homens alimentou a ascensão da 

complementaridade como ferramenta essencial para manutenção da prevalência de uma 

sociedade coesa e equilibrada, capaz de suprir as necessidades essenciais da existência. 

 

 2.2. A Contribuição da Cultura Ocidental 

 

 A história narrada sobre o surgimento dos seres humanos e suas interações se iniciou no 

Oriente, considerado berço da civilização, e terminou no Ocidente. 

 O estabelecimento do patriarcado “absoluto”27 impôs a reunião de um conjunto de 

ideologias como pressuposto necessário para atingir a finalidade pretendida, ou seja, estabelecer 

o poder masculino sobre todas as pessoas e coisas. Essa soberania se consagra na medida em 

que as representações simbólicas e os valores são aceitos como justificativa para a manutenção 

da ordem e da coesão social. O desequilíbrio na relação entre mulheres e homens inaugura a 

noção de hierarquização como aspecto natural da configuração de toda a sociedade. A diferença 

entre os sexos parecia estar cravada na ordem natural das coisas, funcionando como sistemas 

de esquemas de percepção, de pensamento e de ação. Nesse sentido, a ordem social funcionava 

como uma imensa máquina simbólica, pronta a ratificar a dominação masculina sobre todas as 

expressões sociais, desde a divisão social do trabalho, às atividades atribuídas a cada sexo até 

os locais apropriados ao exercício da existência. A virilidade adquiriu a legitimidade de um 

aspecto ético, porque conservava a garantia da honra, considerada como capital simbólico do 

masculino e a representação fálica passou a ser compreendida como aquela que concentrava 

todas as fantasias de potência fecundante. Esse sistema contribuiu para reduzir a mulher a quase 

nada e, também, para reforçar a ideia de que ela representaria algo nefasto, ameaçador ao 

universo masculino e que, portanto, deveria ser neutralizada ou mesmo anulada dentro das 

esferas sociais.  

 Segundo Badinter:  

 
Quanto mais uma sociedade patriarcal se mostra dura em relação ao sexo 
feminino, mais expressa seu próprio medo. Medo da castração, mas também 
de uma revolta das mulheres, que despedaçaria o belo edifício construído 
pelos homens, para seu próprio proveito (1989, p. 92). 
 
  

                                                
27 Sistema de poder no qual o homem se apresenta como senhor absoluto. O poder do pai se sobrepõe a todos os 
outros, em todos os setores da vida, seja no âmbito privado, seja no público. 
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 A exclusão e subordinação feminina, vistas por esse ângulo, funcionariam como 

ferramentas de proteção contra uma possível manifestação da concorrência feminina. 

 Por mais de dois séculos, as mulheres assumiram o sistema ideológico dos homens, 

sujeitando-se aos mais variados mecanismos de repressão, porque acreditavam que esse era o 

único dispositivo capaz de orientar e dar sentido a sua própria existência no mundo. Essa 

posição lhes rendeu uma série de predicativos, associando-as à passividade, à 

irresponsabilidade e à insegurança.  

 A dominação que se inscrevia simbolicamente nas relações entre mulheres e homens 

não se manifestava como resultado da lógica das consciências, mas por meio de esquemas de 

percepção e de avaliação que se fundamentavam aquém das decisões de consciência e dos 

controles da vontade − uma relação de conhecimento profundamente obscura frente a própria 

dominação. Esse tipo de dominação não requeria qualquer tipo de coação física porque ela se 

apoiava em predisposições depositadas em zonas profundas do corpo. Pode-se dizer que a lei 

social era convertida em lei incorporada que refletia as relações sociais. 

 A história revela que a lógica patriarcal de exclusão entre os sexos se iniciou em terras 

ocidentais, em torno do século V a.C., com a democracia ateniense e testemunhou o próprio 

esvaziamento sob os ventos da Revolução Francesa, quando a democracia reclamou a 

universalização dos direitos. 

 O patriarcado, além de estabelecer a forma de funcionamento familiar – patriarcado 

privado, baseado no parentesco masculino, estendeu suas raízes em direção à configuração de 

toda a estrutura social – patriarcado público, organizado e planejado sob a tutela do poder 

paterno. A primazia universalmente concedida aos homens se afirmou na objetividade de 

estruturas sociais, nas atividades produtivas e reprodutivas, sob a bandeira da divisão sexual do 

trabalho de produção e de reprodução biológica e social. Mas é sobre a sexualidade feminina 

que ele exercerá um controle irrefutável. As mulheres se tornaram bens e passaram a servir, 

primeiramente aos pais e irmãos, quando os tinha e, depois, ao marido e às próprias filhas e 

filhos, assumindo a maternidade como uma servidão sem precedentes. 

 A mulher-deusa, consagrada de outrora, cede lugar a esposa subalterna, decretando o 

desaparecimento progressivo dos atributos divinos atribuídos às mulheres. Em seu lugar, surge 

a figura do guerreiro, reverenciado por suas habilidades e enaltecido diante da eminência da 

guerra.  

 Somente o Cristianismo conseguirá modificar esse estado de coisas, reintroduzindo a 

figura feminina como digna de admiração. Como se pode notar, a sociedade paternalista 

decretou a supressão da Deusa-Mãe substituindo-a pelo Deus-Pai, guerreiro e defensor da 
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própria superioridade. Entretanto, o entendimento popular manifestou a necessidade de recriar 

a Deusa-Mãe sob os traços da Virgem Maria, mãe de Deus e de todos os seres humanos, 

evocada, protegida e exaltada nas mais variadas circunstâncias. O culto a Maria se tornou um 

dispositivo simbólico de restituição da humanidade perdida em nome de Eva. É como se a vinda 

da Virgem, mulher devotada, mãe abnegada, capaz de se sacrificar de forma passiva, pudesse 

salvar a humanidade, devolvendo, assim, para as mulheres, o destaque honroso que lhes fora 

usurpado.   

 A pressão exercida pelo patriarcado, no entanto, não permitia que houvesse uma 

mudança significativa na condição da mulher, cuidando para que tudo permanecesse da mesma 

maneira, admitindo apenas o culto a uma melhor imagem da mulher. 

 Por muito tempo a lenda de Eva, a primeira mulher, ou mulher depreciada, a que induziu 

o homem ao pecado original, serviu para ocultar e neutralizar o exemplo de Maria e o princípio 

universal que prevalecia como axioma das relações entre mulheres e homens, caracterizado 

pelo domínio do masculino sobre o feminino. 

 É na civilização judaico-cristão que a criação do primeiro homem, Adão, por Deus se 

deu sem qualquer participação do princípio feminino, gerando a ideia de uma humanidade 

masculina, na qual a mulher ganhou o direito à existência somente a partir do corpo de um 

homem. O princípio masculino lhe foi concedido como fonte de vida e de inspiração e a sua 

existência tornou-se relativa. A legitimação da importância do pai se ampliou e ganhou espaço 

nas diversas tentativas de representação da condição humana, contribuindo para estabelecer 

uma espécie de valência diferencial entre os seres humanos. As descrições míticas se 

encarregaram de reforçar as representações simbólicas no subjetivo social, conferindo ao poder 

do pai o comando sobre a dádiva da vida, como ilustra o mito do nascimento de Atena. Atena28, 

encarnando virtudes masculinas, foi gerada a partir da cabeça de Zeus e se tornou reconhecida 

como uma das mais importantes deusas na história da mitologia grega. 

 Em muitas sociedades patriarcais os homens reconheceram a necessidade da presença 

feminina, mas a única função em que a mulher era exaltada se referia à maternidade; em todas 

as outras ela era sempre subjugada como inferior, como de segunda categoria. Os homens 

tomaram as medidas cabíveis para que essa presença não se transformasse em objeto de ameaça 

contra qualquer forma de poder ou controle por eles exercido. A lei mais geral dessas sociedades 

foi composta, ao longo de toda a história, pelo domínio social, político e simbólico dos homens. 

                                                
28 Atena, também conhecida como Palas Atena era uma deusa da mitologia grega representante da sabedoria, da 
justiça, da guerra e das artes. Nascida da cabeça de Zeus, seu pai, encarnava qualidades masculinas, sendo, algumas 
vezes, reconhecida como um deus em aparência feminina.  



 82 

Nos detalhes, aparentemente insignificantes, dos comportamentos quotidianos, encerravam-se 

inúmeros e imperceptíveis apelos à ordem, ao mesmo tempo em que as dicotomias se 

acentuavam.  

  A filosofia aristotélica também se esforçou para legitimar o poder masculino, afirmando 

que o homem era o portador legítimo da alma e da humanidade enquanto que a mulher 

participava da criação somente com a matéria. Aristóteles se empenhou para diminuir a 

importância do princípio feminino diante do masculino. Atreladas a essa ideia, outras formas 

de manifestação foram interpretadas como uma tentativa de reforçar a importância masculina 

em circunstâncias cuja referência se situava dentro do universo feminino.  

 A experiência de couvade29, por exemplo, foi retratada em diversas sociedades como 

uma debilidade que acometia o pai no momento do nascimento do filho. Essa debilidade voltava 

a atenção para o pai, tornando os cuidados com a mãe algo secundário e de menos importância. 

Nem todos os autores que testemunharam esse tipo de experiência compactuam com essa 

interpretação, mas de qualquer maneira, ela serviu como ponto de reconhecimento da 

importância dada ao homem, nessas sociedades, e da necessidade de reduzir a distância entre o 

pai e a mãe em um momento totalmente desconhecido pelo contingente masculino e que, 

poderia significar uma ameaça a sua posição naquela sociedade. A couvade foi entendida, por 

alguns antropólogos, como Claude Lévi-Strauss como uma manifestação utilizada pelos 

homens, na tentativa de reforçar o sentimento de poder paterno.  

 Nos meados do século XX, como a sociedades ocidentais se configuravam sob a égide 

do patriarcado: as descendências eram grafadas com o nome do pai e todas as referências 

estavam atreladas ao suporte paterno. Essa forma de funcionamento surgiu como resultado da 

instituição do casamento monogâmico, que passou a comandar o controle do comportamento 

dos sexos, ao proclamar a exogamia e a proibição ao incesto como máximas relativas ao 

relacionamento social. O casamento serviu para assegurar a regulação das relações entre 

mulheres e homens, estabelecendo, desde como seriam repartidas as mulheres entre os homens, 

até a socialização da procriação. Além disso, essa nova perspectiva ajudaria a determinar, de 

maneira mais fidedigna, a filiação, acrescentando o reconhecimento legítimo do pai à filiação 

da mãe. Com o casamento as relações de parentesco colaboraram para organizar toda a vida em 

sociedade. Nesse momento, a mulher ganhou um duplo “reconhecimento”: primeiro, como 

propriedade do pai e, depois, como propriedade de um marido e das filhas e filhos. 

                                                
29 Costume de algumas sociedades, segundo o qual o homem vivencia simbolicamente o parto de sua mulher e, 
após o nascimento da criança, se recolhe como se estivesse em resguardo (v. LÉVI-STRAUSS, 1993, p. 73). 
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  Em algumas sociedades, o valor da mulher era medido pelas alianças econômicas que 

ela era capaz de promover. Além disso, ela se tornou um elemento crucial no estabelecimento 

de relações de união entre vizinhos, que aceitavam a proibição ao incesto e consideravam as 

mulheres uma “moeda de troca”, capaz de conferir um sentimento de confiança entre membros 

de comunidades vizinhas. Esse suposto laço de reciprocidade, originado a partir da instituição 

do casamento, era um pressuposto masculino, estabelecido entre os homens, sem a participação 

das mulheres, que se limitavam a fornecer os meios para que o acordo se viabilizasse. 

 Para o marido, a mulher se tornava uma importante ferramenta para a própria ascensão 

social, além de servir como distração e de ter os quesitos necessários para lhe assegurar a prole. 

Como instrumento de ascensão social, aquelas que fossem de famílias que tinham alguma posse 

serviam aos interesses daqueles que desejavam uma vida estável, tendo sempre o cuidado de 

mantê-las vinculadas a uma posição marginal na sociedade. 

 Ser pai, nessa conjuntura, era sinônimo de possuir. Possuir uma mulher, possuir o corpo 

dessa mulher e, consequentemente, possuir as filhas e filhos gerados dessa união. A necessidade 

biológica, desejo sexual e desejo de posteridade, que criava uma dependência do homem em 

relação à mulher, não a libertou socialmente, “[...] a urgência da necessidade, ainda que igual 

em ambos, sempre favorece o opressor contra o oprimido [...]” (BEAUVOIR, 2016, p. 17). 

 Nesse tipo de relação, a fidelidade feminina era severamente vigiada. A preocupação 

maior girava em torno da possibilidade de que a herança familiar fosse parar em mãos 

ilegítimas. Por isso, foi criada uma série de dispositivos para restringir e, por que não dizer, 

reprimir o desejo feminino, coibindo qualquer possibilidade de traição. Muitas foram 

submetidas ao uso de cintos de castidade, à prática de clitoridectomia e, quando isso não era 

suficiente, o marido tinha o direito de punir de forma severa qualquer ato de traição. 

 O casamento ganhou força universal na medida em que respondia positivamente à 

necessidade, expressada pelas sociedades humanas, de proibição do incesto como uma lei que 

fundamentava a civilização.  

 Segundo Bourdieu: 

  
O tabu do incesto, em que Lévi-Strauss vê o ato fundador da sociedade, na 
medida em que implica o imperativo de troca compreendido como igual 
comunicação entre os homens, é correlativo da instituição da violência  pela 
qual as mulheres são negadas como sujeitos da troca e da aliança que se 
instauram por meio delas, mas reduzindo-as à condição de objeto, ou melhor, 
de instrumentos simbólicos da política masculina: destinadas a circular como 
signos fiduciários e a instituir assim relações entre homens, elas ficam 
reduzidas à condição de instrumentos de produção ou de reprodução do capital 
simbólico e social (2012, p. 56). 
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 No século XVIII, intensificam-se os esforços em torno da difusão e manutenção da ideia 

de complementaridade entre os sexos sob a coordenada da existência de uma clara oposição 

entre eles. A educação passou a ser identificada como instrumento fundamental para promover 

a modelação das características “naturais” ou “ideais” em características que garantissem a 

perpetuação da lógica da complementaridade entre os sexos. 

 Eis que surgiu Rousseau. Inspirado pela filosofia de sua época, apareceu como forte 

expoente dos que tentavam desenvolver uma concepção da existência humana baseada na 

primazia da educação como amálgama capaz de moldar o caráter de mulheres e de homens. Ele 

se dedicou a escrever Émile ou De L’Éducation30, de 1757 a 1762, com o objetivo de tentar 

definir os perfis ideais de mulheres e homens. Motivado por essa ideia criou o casal ideal, 

personificado na figura de Émile (Emílio) e Sophie que, por meio de uma sólida educação, 

foram treinados, ensinados para exercerem a vocação que lhes foi concebida como parte do 

pacote endereçado à condição de mulher e de homem. Como afirmava Rousseau: “O essencial 

é sermos o que a natureza nos fez [...]” (2004, p. 565). Ele se empenhou em descrever, com 

detalhes, os passos educativos necessários que deviam ser obedecidos, desde a mais tenra idade, 

para a promoção do desenvolvimento do ser humano na sua totalidade. Sophie devia ser 

educada para reconhecer as potencialidades que a natureza lhe concebeu: 

 
A primeira e mais importante qualidade de uma mulher é a doçura; feita para 
obedecer a um ser tão imperfeito quanto o homem, tantas vezes tão cheio de 
vícios, ela deve aprender cedo a suportar até as injustiças, assim como os erros 
de seu marido, sem se queixar, não é por ele, mas por si mesma que ela deve 
ser doce (id., ibid., p. 536).  
 
 

 O ideal de esposa e mãe, de caráter doce, abnegada e devotada à família irá perseguir a 

formação das mulheres de toda essa época. Era preciso cuidar para que toda a educação 

feminina fosse relativa aos homens, já que a mulher tinha vindo ao mundo para agradar, ser útil 

e capaz de se fazer amar e honrar por ele. Ela devia aprender a priorizar educá-lo quando jovem 

e tratá-lo em adulto, aconselhando-o, consolando-o e tornando a vida agradável e doce 

(LIPOVETSKY, s/d, p. 20).  

 A representação da feminilidade veio acompanhada da ideia da existência de uma 

essência atrelada ao conceito de doação, de existir para o outro, de dedicar a própria vida em 

                                                
30 Emílio, ou, Da Educação foi publicado, no Brasil, pela Martins Fontes, em 1995, com a tradução de Roberto 
Leal Ferreira. 
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função da felicidade do homem. Isso favoreceu a legitimação do isolamento feminino na esfera 

privada, concebendo a representação social da mulher como naturalmente dependente do 

homem, incapaz de aceder ao pleno exercício do domínio sobre a própria condição. 

 Émile, por sua vez, devia ser impetuoso, inteligente, ativo, forte, corajoso e 

independente. Ambos encarnam o estereótipo do casal ideal. As suas oposições, segundo o 

autor, não impediam que eles se mantivessem unidos pelo respeito aos valores que 

comungavam e em nome do amor. 

 No entanto, nas sociedades patriarcais, a lógica dos contrários serviu para afastar 

mulheres e homens, instituindo uma racionalidade que reforçava a exclusão de um em função 

do enaltecimento do outro. Além disso, as relações se hierarquizaram, concedendo ao dualismo 

um espaço maior na forma de organização dessas mesmas relações. Se um era o bem, o outro, 

consequentemente deveria ser o mal. O discurso legítimo da existência, balizado por meio da 

oposição e apoiado pela Teologia, se tornou tão radical que rapidamente a ideia de comunidade 

e de semelhança dos sexos se viu gravemente ameaçada. Nesse jogo das relações humanas, 

tanto as mulheres quanto os homens se tornaram vítimas do sistema de representações. Elas 

submetidas a um trabalho de socialização, construído no sentido de diminuí-las, a negá-las, 

aprendendo a agir dentro do espectro das virtudes negativas da abnegação, da resignação e do 

silêncio; eles aprisionados à representação dominante que não se encontra inscrita em uma 

natureza, sendo resultado de um longo trabalho de socialização. Nesse sentido, ambos se 

submetiam a uma diferenciação ativa entre si. 

 A mulher virou alvo dos discursos religiosos, sendo descrita como insaciável, incapaz 

de se satisfazer com apenas um homem. Tomada pelo desejo incessante, ela se transformou em 

figura perigosa, senhora de um poder misterioso e maléfico, descrita como enigmática, 

demoníaca. Além disso, era associada às forças do mal e ao caos; portava forças que agrediam 

a ordem social e ameaçavam a economia doméstica. 

 A história se encarregou de legitimar e naturalizar os estereótipos característicos de cada 

sexo, acentuando a positividade do contingente masculino em oposição à negatividade do 

feminino. Os homens eram descritos como estáveis, inteligentes, autônomos, criativos e 

corajosos. Enquanto as mulheres engrossavam a lista de predicativos pejorativa, sendo tachadas 

como histéricas, frívolas, tagarelas, vaidosas, passivas, intuitivas, carinhosas e maternais. 

 A separação da mulher e do homem no patriarcado era tão radical que não havia a menor 

possibilidade de interferência nas posições ocupadas por cada um dos sexos, diferentemente do 

que era observado no Paleolítico, em que a necessidade gerava o respeito mútuo e a hierarquia 

nas relações não existia. A ênfase nos aspectos opostos dos seres acabou por dificultar a 
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percepção de suas semelhanças e as sociedades patriarcais se viram envolvidas por um clima 

de guerra iminente. 

 Embora, as mulheres, em algumas circunstâncias, detivessem um certo poder ao 

controlar e dirigir o trabalho feminino, tomar decisões sobre compras relativas à necessidade 

familiar e cuidar de toda a administração da economia do lar, por exemplo, em propriedades 

rurais, isso não lhes garantia o reconhecimento social. Elas não assumiam, em parte alguma, os 

cargos mais elevados, as funções políticas, militares ou sacerdotais de forma igualitária aos 

homens e, portanto, não conseguiam alcançar maior reconhecimento social. Somente as 

atividades destinadas aos homens eram fonte de notoriedade e renome. 

 Os homens, sentindo-se cada vez mais ameaçados pelos poderes femininos, fizeram de 

tudo para mantê-las neutralizadas, criando todos os tipos de estratégias, desde as relativas à 

fecundidade, matrimoniais, educativas, econômicas e de sucessão − todas orientadas no sentido 

de transmissão dos poderes e dos privilégios herdados para as novas gerações. Além disso, ao 

insistirem em associá-las a categorias práticas negativas, descrevendo-as como criaturas 

nefastas, capazes de gestar a vida, mas, ao mesmo tempo, causar a morte e a perdição, 

reforçaram a imagem da mulher ligada a uma espécie de contracultura. Mesmo que as mulheres 

não demonstrassem qualquer intenção de construir um modelo feminino contrário ao 

masculino, elas continuavam a ser tomadas como manipuladoras e traiçoeiras. 

 Segundo Lipovetsky, esse modelo de construção da identidade feminina caracterizou a 

“primeira mulher ou mulher depreciada” (s/d, p. 230), reconhecida como um mal que devia se 

manter fixada a atividades sem brilho, desvalorizada, desprezada e inferiorizada no conjunto 

da sociedade. 

 O patriarcado não deve ser entendido como simples sistema de opressão dos homens 

sobre as mulheres, uma vez que ele se tornou um sistema político forte, apoiado, nas sociedades 

ocidentais, pela Teologia. Além de exercer um poder excludente sobre as mulheres, esse 

sistema garante a opressão dos homens sobre os homens. Por isso, a queda do patriarcado foi 

motivada pela intolerância dos próprios homens ao poder do soberano. Os primeiros golpes 

contra esse sistema foram assumidos e iniciados pelos homens sem a participação das mulheres. 

Eles estavam interessados em garantir e defender os próprios interesses diante do poder 

absoluto de um único representante seu. Contudo, não estavam interessados em promover a 

igualdade entre os sexos. Na concepção masculina, era preciso eliminar o poder político do 

patriarcado, mas manter, a qualquer preço, seu pátrio poder sobre sua família. 

 Assim, nas sociedades ocidentais iniciou-se uma série de reformas e revoluções que irão 

se disseminar até o século XX. Era preciso destruir o poder do soberano e, ao mesmo tempo, 
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dissolver os fundamentos religiosos que asseguravam a sua permanência como líder supremo. 

Por mais de dois séculos os democratas enfrentaram esse combate, que encontrou ressonância 

no contingente feminino. As mulheres se tornaram elementos cruciais para o desfecho desse 

processo, aliando-se aos mais justos integrantes masculinos do levante contra a autoridade 

irrestrita sobre a humanidade de ambos os sexos. A maior inspiração para essa participação 

feminina girava em torno da ideia de promover a aplicação dos direitos de forma igualitária às 

mulheres e a seus congêneres. Libertas do ethos da auto-renúncia, elas podiam aspirar à busca 

pela autonomia individual. 

 A evidência de que os direitos deveriam ser conferidos a todos os seres humanos de 

maneira igualitária gerou consequências irrevogáveis não apenas no sistema de poder patriarcal 

e seu imperativo social que havia organizado toda a sociedade por tanto tempo, mas também a 

necessidade de repensar a nova distribuição dos papeis sociais, levando em conta as 

especificidades de mulheres e homens. 

 O declínio do sistema patriarcal se iniciou quando um novo ideal cogitou a possibilidade 

de que a liberdade, a igualdade e a fraternidade pudessem fazer parte das regras que orientavam 

a vida em sociedade. Esse ideal se espalhou por todo o Ocidente, inspirado na Revolução 

Francesa, desencadeada entre os anos de 1789 e 1799, subvertendo a ideologia predominante e 

mudando a cara do mundo ocidental. Os poderes impostos sob a invocação do nome de Deus 

passaram a ser inaceitáveis, assim como a ideia de superioridade natural de Um sobre o Outro. 

Não se tratava apenas de modificar as diretrizes que ditavam as relações humanas; era chegado 

o momento de subverter toda a norma dominante em todas as esferas sociais.  

 Nos idos do final do século VII e no início do século XVIII, vários teóricos, dentre eles 

os chamados pensadores absolutistas, como Bossuet e Hobbes, se esforçaram para fortalecer o 

direito soberano do rei, associando-o à imagem de Deus e do pai. Seu poder, justificado pela 

competência teórica desses pensadores, permaneceu por muito tempo inquestionável e 

inabalado. Eles associavam o poder do soberano ao poder do pai de família, legitimando a 

monarquia como um direito natural. Dessa forma, a autoridade política ganhou ares de direito 

divino, abençoada pela presença direta de Deus, representante máximo da paternidade entre os 

seres humanos. O monarca incorporou o poder divino na terra e passou a ser considerado o 

único capaz de promover a aproximação de Deus com os seres humanos. 

 Eliminando o poder real, simbolicamente, os seres humanos assassinavam Deus e 

colocavam por terra os paradigmas que até então orientavam as relações entre a monarquia e 

suas súditas e súditos e entre os seres humanos entre si. Ademais, questionavam todo sistema 

de poder político ao qual estavam submetidos. Os preceitos democráticos não eram compatíveis 
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com a prevalência do poder de um sobre todas e todos. Logo, a emancipação exigia, em primeira 

instância, essa libertação em relação ao pai. A tentativa era buscar que a liberdade, a igualdade 

e a fraternidade substituísse a submissão, a hierarquia e a paternidade. Com isso, as relações de 

amizade entre as cidadãs e os cidadãos ganharam campo no cenário da República, fazendo com 

que os vínculos verticais perdessem seu caráter, dando espaço para o desabrochar de laços 

horizontais, mais igualitários e compatíveis com o novo ideal.   

 Quando os revolucionários de 1789 não pouparam a Deus, considerado o pai de toda a 

humanidade e o guardião mais forte dos antigos valores, para garantir a perpetuação do sentido 

essencial da Humanidade, a Antropologia eclipsou a Teologia. Aos poucos, o mundo ocidental 

testemunhou um profundo movimento de laicização, capaz de romper com uma tradição de 

mais de dez séculos. Os alicerces da era cristã se viram abalados e ocorreu a lenta, mas notória 

substituição da Civilização de Deus pela Civilização Humana.  

 O Estado recuou diante dessa nova configuração social, optando por uma neutralidade 

religiosa, verificada nos serviços públicos da época. Parecia que o Estado havia entendido que 

seu próprio limite se situava no limite da consciência individual. Assim, inspirado pela 

Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, cujo artigo primeiro afirmava que todos 

os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos e são dotados de razão e 

de consciência e, portanto, devem agir uns para os outros em espírito de fraternidade, o 

princípio de laicidade é ratificado. Desse momento em diante, os seres humanos passaram a 

legislar em causa própria sem a interferência de um pai soberano, que lhes impedisse de fazer 

as próprias escolhas. 

 Surgiu assim, em teoria, a República das irmãs e dos irmãos que se identificavam nas 

semelhanças que os uniam e venciam as diferenças. Baseados na humanidade comum, viam-se 

como iguais e as suas especificidades religiosas, econômicas, sociais e de cor não eram 

suficientes para promover um distanciamento entre eles. Entretanto, o aparato sexual 

demonstrava ser, ainda, uma desvantagem para o contingente feminino e mantinha uma relativa 

permanência da diferença de papeis entre os sexos.  

 A partir de então, as questões alusivas à condição social da mulher retornaram, porque 

era preciso entender como elas seriam incluídas nesse novo cenário da humanidade e se 

poderiam se beneficiar dos direitos conquistados. Esse problema já havia sido fartamente 

discutido e muitos saíam em defesa da mulher por entenderem que ela era dotada da mesma 

razão e era semelhante ao homem em quase sua totalidade. As formas de manifestação 

femininas eram reconhecidas como particularidades e não poderiam ser igualadas pelo 

contingente masculino, mas, nem todos corroboravam essas ideias, como Rousseau, que 
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considerava a feminilidade uma diferença irredutível e as mulheres portadores de um gênio que 

era preciso domar.  

 As mulheres, consideradas protagonistas e guardiãs dos bens simbólicos da sociedade, 

não queriam seu lugar em um pedestal, muito menos reclamar a vigência de uma sociedade 

ginocêntrica, mas a possibilidade de dividir, de maneira igualitária, os espaços sociais junto aos 

homens. 

 Condorcet31 foi um dos raros políticos que saiu em defesa das mulheres, reivindicando 

o direito de voto, o acesso a todos os lugares, enaltecendo a capacidade feminina de criar em 

qualquer circunstância. Ele apresentou, em 1792, um projeto que tentava modificar de maneira 

radical a educação dada às mulheres. Sugeria uma instrução comum para mulheres e homens 

para que ambos, sujeitos da espécie humana, pudessem conhecer o que fosse útil para usufruir 

direitos e, ao mesmo tempo, exercer, de maneira plena, os deveres. Esse legislador acreditava 

que a falta de uma instrução adequada à mulher reduzia as possiblidades de felicidade, por 

exemplo, no ambiente familiar (BADINTER, 1989, p. 177). 

 A imagem da mulher fixada ao lar contribuiu para prolongar o modelo de dependência, 

o lugar tradicional da mulher e o princípio da hierarquia dos sexos. Nessa lógica, a mulher dona 

de casa não pertencia a si mesma; ela pertencia à família, sendo-lhe confiadas responsabilidades 

consideradas primordiais em termos do futuro dos filhos, da família e da nação. Encontrava-se 

investida de uma missão utilitária e produtiva: fazer economias, gerir o lar, preparar um futuro 

melhor para os filhos. A fisionomia do lar era construída no sentido de garantir essa 

configuração. Essa perspectiva cooperou para enfraquecer a tradicional depreciação feminina e 

para sacralizar a esposa-mãe-educadora. Sua influência na criação dos filhos e sobre os homens 

ganhou força como instrumento de poder em prol da civilização dos costumes. Após a vigência 

do poder maldito do feminino, surgiu o modelo da “segunda mulher” (LIPOVETSKY, s/d, p. 

232), a mulher exaltada e idolatrada, capaz de exercer um certo domínio sobre o masculino. 

  Intensificou-se a preocupação com a formação das mulheres, no sentido de melhor 

orientar e remodelar o comportamento das mães em função da educação dos filhos e de alterar 

os modos de pensar e de agir herdados do passado. Era necessário orientá-la sobre aspectos 

científicos apropriados aos cuidados relativos à infância e à higiene. As injunções continuadas, 

silenciosas e invisíveis preparavam as mulheres para aceitar como evidentes, naturais e 

                                                
31 Nascido em 1743, foi matemático e filósofo. Ocupava uma cadeira como deputado pela cidade de Paris e se 
destacou como um dos líderes ideólogos da revolução. Seu projeto visava uma sociedade democrática capaz de 
incluir todas as pessoas, sem exceção. Ele foi um dos pioneiros na defesa de um ensino igual para ambos os sexos 
e também do voto feminino, que a maioria dos revolucionários não aceitava.  
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inquestionáveis as proscrições e prescrições arbitrárias que, inscritas na ordem das coisas, 

imprimiam-se insensivelmente na ordem dos corpos. Aos poucos, as manifestações do 

inconsciente coletivo se encarregavam de consolidar o sentimento de pertencer a uma categoria 

que não se originava da natureza biológica ou psicológica, mas de um longo processo de 

construção propriamente histórica. 

 O século XVIII foi um período identificado por um processo excepcional de idealização 

e valorização social da função de mãe. A maternidade se tornou objeto de exaltação social, 

sendo intensificado e sistematizado no século XIX. A mulher se tornou figura chave na 

educação dos filhos, sendo reconhecida como elemento edificante para o bem-estar familiar. 

Ela foi, pela primeira vez, caracterizada como epicentro do equilíbrio econômico e familiar. O 

trabalho doméstico ganhou reconhecimento social inédito como agente de moralização da 

família e da nação. As mulheres ganharam notoriedade como representantes da divindade, 

sendo a mãe exaltada em todos os seus aspectos. “Se a mulher não é uma boa dona de casa, a 

família vai por água abaixo” (PERROT, 2017, p. 116).  

 Nesse cenário, as escolas intensificaram a importância de incluir, em seus currículos, 

disciplinas voltadas para o ensino de tarefas domésticas que abrangiam desde economia no lar, 

passando pela culinária, até chegar a considerações sobre higiene. O currículo devia incorporar 

atividades que contribuíam para um bom exercício das tarefas diárias necessárias à manutenção 

de uma vida familiar equilibrada. A linguagem relativa à identidade cultural foi se 

desenvolvendo, propagando e, assim, naturalizando-se, favorecendo que as propriedades 

corporais fossem apreendidas por meio de esquemas de percepção. A representação social do 

próprio corpo ajustava-se a uma taxonomia social historicamente fabricada. 

 Algumas vertentes do movimento feminista tentaram dar à ocupação doméstica e à 

maternidade o reconhecimento como atividades merecedoras de remuneração, porque a falta 

de retribuição financeira ao trabalho doméstico da mulher fez com que ele fosse desvalorizado 

pelas próprias mulheres. Sem valor de mercado, a atividade doméstica não tinha importância, 

devia ser exercida sem limites para atender às necessidades dos membros da família e, 

sobretudo, das crianças, sem merecer qualquer tipo de contrapartida.  

 As manifestações revolucionárias tentavam promover a igualdade de toda a 

humanidade, mas o sexo continuou sendo um critério de distinção entre o universo feminino e 

o masculino, com as mulheres situadas à parte das primeiras transformações sociais. Essa 

invariante trans-histórica da relação entre as mulheres e os homens fez com que a exaltação do 

feminino não fosse suficiente para romper com a dominação masculina sobre as decisões mais 

importantes. Os argumentos históricos produziam e reproduziam, continuamente, a 
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diferenciação a que mulheres e homens não cessam de estar submetidos e que os levava a 

distinguir-se masculinizando-se ou feminizando-se. 

 As mulheres se mantiveram nas mãos dos homens, cabendo a elas obedecer ao marido, 

mantendo-se economicamente e intelectualmente dependentes. O poder feminino limitava-se 

aos campos do imaginário, dos discursos e da vida doméstica. O incipiente reconhecimento se 

referia à sua capacidade de elevar o homem, de formar de maneira satisfatória os jovens, de 

civilizar os comportamentos e de exercer uma influência oculta sobre os grandes 

acontecimentos deste mundo. Elas pertenciam a um grupo social estigmatizado, o que afetava 

sobremaneira tudo que elas eram e faziam. Tudo, de certa forma, era feito e orquestrado no 

sentido de lembrar-lhes, de maneira tácita ou implícita, o destino que lhes era indicado pelo 

princípio tradicional. 

 A Declaração do Direito da Mulher e da Cidadã, escrita por Olympe de Gouges32, em 

1791, não teve força para promover as mudanças necessárias e o Código Civil de Napoleão, de 

1804, que ratificou a desigualdade dos sexos em nome da “necessária” complementaridade. 

Com ele os homens continuavam gozando dos poderes enquanto às mulheres cabiam quase 

somente os deveres. Além disso, a autoridade do marido estava garantida e a esposa era 

obrigada a reconhecer e declarar publicamente obediência a ele. 

 Serão necessários mais de um século e meio para que as mulheres ocidentais 

começassem a vislumbrar o reconhecimento de seus direitos civis e educacionais, porque os 

movimentos desencadeados em torno do livre exercício da cidadania continuavam excluindo 

as mulheres da atividade política. Os direitos civis só diziam respeito ao homem e era necessário 

reverter essa situação. 

 Os Estados Unidos foi, dentro do conjunto dos países ocidentais, o primeiro a se 

posicionar em relação ao voto feminino. Nesse país, ficou acertado que cada Estado teria 

autonomia para deliberar sobre o direito eleitoral das mulheres, ficando responsável por 

registrá-lo na própria Constituição Federal. Diversas organizações se manifestaram para que o 

direito ao voto fosse estendido a todas as mulheres residentes em terras estadunidenses, mas foi 

somente em 1919-1920 que essa conquista seria alcançada. A Alemanha e a Inglaterra tentaram 

seguir os mesmos passos. Já na França, somente depois da Segunda Guerra Mundial, em 21 de 

abril de 1944, que as mulheres conquistaram o direito de voto e de elegibilidade.   

 No Brasil, o voto feminino foi assegurado no ano de 1932, durante o governo de Getúlio 

Vargas, após intensa campanha nacional e depois de muitos anos de reivindicações e 

                                                
32 Revolucionária francesa; defendia os direitos da mulher e, por isso, foi guilhotinada em 1793, a mando de 
Maximillien de Robespierre, “o Incorruptível”.  
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discussões. Foi, a princípio, aprovado parcialmente, sendo permitido somente às mulheres 

casadas e mediante a autorização dos maridos, às viúvas e solteiras que tivessem renda própria. 

Em 1934, as restrições ao voto feminino foram eliminadas do Código Eleitoral, embora a 

obrigatoriedade do voto fosse um dever masculino. Mas, foi em1946, que o direito das mulheres 

se iguala aos dos homens e se torna uma obrigatoriedade. 

 A emancipação política e a emancipação econômica da mulher não andaram no mesmo 

ritmo. Apenas cinquenta anos depois da conquista do direito ao voto, o trabalho feminino 

ganhou legitimidade em várias sociedades ocidentais. 

 A escola, que outrora teve um papel fundamental no sentido de educar as mulheres para 

desempenhar funções relativas à manutenção da família e do lar, nesse momento inverteu essa 

lógica e trabalhou para derrubar o estereótipo da mulher esposa-dona-de-casa. Nesse sentido, o 

século XX constituiu um marco no aumento significativo da qualificação acadêmica das 

mulheres e contribuiu para estabelecer uma correlação direta entre o nível escolar e a taxa de 

atividade feminina. 

  Esse novo momento da cultura ocidental, centrado no prazer, no sexo, no lazer e, 

principalmente, na livre escolha individual, causou a inversão dos modelos que sustentavam a 

vida das mulheres.  Desvalorizou o paradigma do feminino mais voltado para a família do que 

para si mesmo e legitimou os desejos de viver mais para si e por si.  

 Para Lipovetsky (s/d), esse momento devia ser conhecido como período pós dona-de- 

casa, cuja característica mais marcante se refere ao reconhecimento do trabalho social da 

mulher fora do domínio privado e a inserção dela em atividades outrora delegadas 

exclusivamente aos homens. De acordo com a visão lipovetskiana, três fenômenos 

fundamentais funcionaram como divisor de águas entre a predominância da concepção esposa-

mãe-dona-de-casa e a transição para a concepção pós dona de casa: o domínio feminino sobre 

a procriação, a desinstitucionalização da família e a promoção de referenciais igualitários entre 

casais.  

 Os países latinos, de maneira geral, não viam com bons olhos as mulheres que 

defendiam os direitos das mulheres. Reconhecidas como feministas, elas eram depreciadas, 

referenciadas com o uso de termos pejorativos, com que, as repúblicas iam se consolidando 

sem a participação efetiva das mulheres, que permaneciam, mais uma vez, à margem de todo o 

processo de mudança social.  

 Em relação à educação feminina, desde 1826, em todos os Estados americanos, as 

meninas frequentavam escolas primárias análogas às dos meninos. Na Inglaterra, foi criada, em 

1848, a primeira faculdade de medicina voltada para o público feminino. Alimentados por essa 
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ideia, surgiram os colégios universitários ingleses, no período entre 1865 a 1885, fazendo com 

que, até fins do século XIX, a Inglaterra testemunhasse a abertura de todas as profissões às 

mulheres. A França, no entanto, precisou esperar até a primeira metade do século XX para que 

as francesas tivessem acesso à instrução secundária semelhante à dos rapazes e conseguissem 

a equivalência nos bacharelados.  

 No fim do século XIX, começaram a ecoar as primeiras vozes femininas que 

reivindicavam a maternidade consciente e se voltavam contra a dupla moral sexual relativa à 

aceitação das mais diversas manifestações do comportamento masculino. Mais do que lutar 

pela liberdade sexual, as mulheres se engajavam na luta pela maternidade segura para que não 

tivessem que se submeter às múltiplas maternidades que colocavam em risco sua saúde. A 

possibilidade de divórcio também entrou em pauta, já que elas sentiam a necessidade de 

experimentar uma dinâmica de vida mais individual e estavam menos dispostas a se resignar a 

suportar uma vida de casal insatisfatória que deixasse de cumprir as promessas de amor e 

fidelidade entre os pares. Os primeiros movimentos feministas concentraram seus olhares sobre 

instâncias como a escola e o Estado, porque acreditavam serem esses lugares de elaboração e 

imposição de princípios de dominação que se exerciam até mesmo no universo mais privado. 

 Entretanto, os grupos contrários à ideia, promoveram um verdadeiro movimento de caça 

às bruxas, perseguindo, sem descanso, qualquer tentativa, por exemplo, de viabilizar a 

contracepção. Os métodos contraceptivos foram considerados o mal social que se queria evitar 

e as mulheres que se negassem à concepção estariam fadadas à inutilidade social por fugirem 

da responsabilidade que fazia parte da própria natureza feminina. “A fim de provar a 

inferioridade da mulher, os antifeministas apelaram não somente para a religião, a filosofia e a 

teologia, como no passado, mas ainda para a ciência: biologia, psicologia experimental etc.” 

(BEAUVOIR, 2016, p. 20). 

 Foram necessários em torno de duzentos anos para que a influência das ideias patriarcais 

perdesse a sua força. Mesmo após a Segunda Guerra Mundial, com o retorno da democracia na 

Europa Ocidental, elas se insinuavam porque a ideologia da complementaridade permanecia 

viva e o destino feminino se mantinha vinculado ao lar em função da maternidade. Uma mulher 

só era declarada respeitável e realizada a partir de seu status de mãe e dona de casa e as mulheres 

continuavam a manter relações privilegiadas com a ordem doméstica, sentimental e estética, 

por serem vetores de identidade e de sentido. Reconhecer a mulher como indivíduo autônomo 

equivaleria a desnaturalizar a mulher, precipitar a ruína da ordem familiar, gerar uma confusão 

entre os sexos sem precedentes. Era preciso garantir que a ela continuasse privada dos direitos 

políticos e dos direitos à independência intelectual e econômica. Nesse contexto, as mudanças 
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visíveis que afetaram a condição feminina mascaravam a permanência de estruturas invisíveis 

que só podiam ser esclarecidas por um pensamento relacional, “... capaz de pôr em relação a 

economia doméstica, e, portanto, a divisão de trabalho e de poderes que caracteriza, e os 

diferentes setores do mercado de trabalho (os campos) em que estão situados os homens e as 

mulheres”33 (BOURDIEU, 2012, p. 126). 

  

 2.3. Os Embates Contemporâneos sobre o Lugar da Mulher 

 

 Contudo, é nos anos sessenta do século XX que outra revolução tomou conta do cenário 

ocidental e a procriação entrou na arena das discussões. O importante não é mais determinar 

quem participa de maneira essencial na obra da criação, mas descobrir como as mulheres podem 

controlar a própria fecundidade e decidirem quanto a ser mãe. Os anos 60 e 80 do mesmo século 

foram fundamentais para transformar a relação entre as mulheres e os homens em uma grande 

parte do mundo. Isso porque o poder do pai e do marido sobre a mulher já não encontrava fôlego 

para resistir aos insistentes questionamentos quanto à sua legitimidade. O poder do homem se 

desgastava e se deteriorava diante das novas exigências sociais. 

 Nos séculos XVIII e XIX, o Ocidente assistiu ao pai ser despojado da sua vantagem 

divina e, no século XX, os homens tiveram que se acostumar com a perda de sua autoridade 

moral e da exclusividade do poder. As mulheres, de modo geral, conquistaram a possibilidade 

de exercer o domínio sobre a própria capacidade de procriação e passaram a elucidar a 

esperança de dividir, com os homens, a realidade do mundo socioeconômico.  

 Nas democracias ocidentais, quando surgiram os primeiros sinais do enfraquecimento 

do ideal da dona-de-casa, a legitimação dos estudos e do trabalho femininos, o direito de voto, 

a possibilidade de divórcio, a liberdade sexual e o controle da procriação, em suma, tudo isso 

permitiu às mulheres conquistarem o domínio sobre si mesmas e acessarem todas as 

possibilidades que tinham a seu favor em todas as esferas da existência. Nesse momento, elas 

proclamaram o surgimento de um novo modelo: a “terceira mulher”, ou mulher indeterminada 

(LIPOVETSKY, s/d, p. 232). 

 Na era pós dona-de-casa, a imprevisibilidade e a abertura em relação ao destino 

feminino entraram em cena, dotando as mulheres da oportunidade de optar, de se interrogar 

sobre os próprios desejos e tomar decisões, relativizando suas escolhas. A princípio, não existia 

nada que definisse o lugar social da mulher. Ela se encontrava, nesse contexto, entregue ao 

                                                
33 Os destaques são de Bourdieu. 
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imperativo moderno de definir e de inventar a sua própria vida. A terceira mulher está sujeita a 

si mesma e assume o protagonismo da própria história. Esse movimento originou uma ruptura 

importante nos modelos condicionantes da representação da mulher ao longo da história, mas 

não conseguiu desmontar a complexa trama dos registros simbólicos subjetivos que 

alimentavam a desigualdade entre os sexos, principalmente, os tocantes à relação com a família, 

à orientação escolar, ao emprego e à remuneração.  

 De qualquer forma, a substituição das imposições coletivas por uma representatividade 

mais flexível conseguiu acender a possibilidade de reatualizar a imagem social de mulheres e 

homens, os princípios de edificação do eu e de desmistificar a divisão sexual como fator 

fundamental para a permanência da organização e manutenção da sociedade. Os primeiros 

ventos em prol da equidade entre os seres humanos sopravam a favor de um processo de auto-

orientação, em que a individualidade ganhava ares de soberania, sendo construída para a 

coordenar o futuro, sem se basear em um modelo social diretivo ou pré-determinado. O 

surgimento da terceira mulher permitiu o aparecimento do casal mais igualitário e participativo 

e, ao mesmo tempo, a percepção da necessidade de reconhecer a capacidade de cuidar de si 

mesmo, aguçando as iniciativas individuais no seio dos próprios casais. 

 Por volta do final dos anos 60 do século XX, os movimentos pela emancipação feminina 

ganharam fôlego em vários países ocidentais, permitindo uma maior aproximação 

antropológica entre os gêneros. Mulheres que, na adolescência, haviam conhecido o argumento 

que todos os seres têm por direito a prerrogativa de disporem de si mesmas, viram nesse 

momento a chance de buscarem a sua própria identidade, porque já não existia mais espaço 

para a manutenção dos valores viris.  

 A obra de Simone de Beauvoir Le Deuxième sexe34, de 1949, na qual a autora afirmava 

a dificuldade feminina de viver integralmente sua condição de ser humano, apesar das visíveis 

tentativas de destronar o mito da feminilidade e começar a afirmar de maneira concreta a própria 

independência, serviu de inspiração para os movimentos em defesa da mulher. Suas palavras 

ecoaram pelas sociedades ocidentais e fortaleceram aos poucos a ideia: 

  
Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, 
econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade; 
é o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o 
macho e o castrado, que qualificam de feminino. Somente a mediação de 
outrem pode constituir um indivíduo como um Outro (BEAUVOIR, 2016, p. 
11).   

                                                
34 O Segundo Sexo (1949) foi publicado em dois volumes: Fatos e Mitos (v. I) e A experiência vivida (v. II). 
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 A possibilidade de ressignificar o estatuto social da mulher tomou novos rumos e 

arrebatou novas iniciativas ao redor do mundo. 

 Nos anos 60, nos Estados Unidos, o livro de Betty Friedan, A mulher mistificada (apud 

LIPOVETSKY, s/d, p. 213), ganhou grande destaque ao revelar a insatisfação feminina, o mal-

estar em relação ao isolamento do lar, as angústias, o vazio da existência e a ausência de 

identidade. O clima de insatisfação e de contestação em torno da partilha desigual dos papeis 

sexuais cresceu e passou a considerar as tarefas domésticas como instrumento de alienação 

feminina. Em diversas partes do mundo, grupos de mulheres denunciavam a exploração sofrida 

pelo contingente feminino. Um sem-número delas sentia-se vítimas de abuso sexual, doméstico, 

econômico, social e político. Organizadas ou não, militantes feministas passaram a reivindicar 

novas condições de organização tanto na esfera pública quanto na privada, relativizando as 

concepções que imperavam na configuração das relações entre os sexos. Para se libertar não 

bastava viabilizar uma simples tomada de consciência, porque a relação entre dominado e 

dominante se operava sob um sistema de estruturas duradouramente inscritas nas coisas e nos 

corpos. A revolução simbólica a que o movimento feminista convocava não podia se reduzir a 

uma simples conversão das consciências e das vontades; era necessário romper com a relação 

de cumplicidade que as vítimas da dominação simbólica tinham com os dominantes; 

transformar de maneira radical as condições sociais de produção das tendências que levavam 

os dominados a adotar, sobre os dominantes e sobre si mesmos, o próprio ponto de vista dos 

dominantes. 

 Aliados a essa ideia, os jovens ocidentais começaram a se posicionar a favor das 

mulheres, inspirados pela força crescente dos novos tempos, contrária a qualquer tipo de 

exploração e partidária da vida baseada na ética. Essa nova geração contestava o poder paterno 

e não queria se ver identificada com ele, rejeitando qualquer forma de comportamento ou 

atitude que se assemelhasse a estereótipos viris. Ela se reconheceu nos comportamentos 

femininos e assumiu muitos aspectos tradicionais da maternidade como um desejo de realização 

pessoal. Mas, o que parecia um acerto de contas com o passado de exclusão e restrições, a 

conquista do equilíbrio desejado nas relações, resultou em um novo desafio para as essas 

gerações. As mulheres em busca da própria afirmação já não aceitavam os valores tradicionais 

imemoriais que lhes foram imputados por uma espécie de inconsciente coletivo androcêntrico, 

apresentando-se menos ternas e devotadas à família, mais ambiciosas, egocentradas e 

competitivas, gerando uma confusão entre pais e filhos marcada por uma instabilidade no 

reconhecimento dos papeis familiares. 
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 Quando as mulheres decidiram ir em busca da conquista do mundo exterior, elas 

proclamaram o fim da divisão sexual do trabalho e, ao mesmo tempo, aguçaram o próprio 

interesse pelo direito à contracepção e pela legalização do aborto, como uma tentativa de se 

apropriarem do domínio do próprio corpo. Em um espaço de mais ou menos vinte anos, a 

relação entre homens e mulheres modificou-se radicalmente. Esse processo de ressignificação 

da condição feminina significou o golpe que faltava para abalar os pilares principais do 

patriarcado em grande parte das sociedades ocidentais.  

 A atividade profissional feminina atingiu maturidade na década da década de 80 do 

século XX e se valorizou como uma forma de aspiração legítima, assumida como uma condição 

normal da existência feminina. As mulheres se recusavam a ver a própria identidade associada 

exclusivamente às funções de mãe e esposa. Ademais, o trabalho feminino ganhou um novo 

significado, deixando de ser atrelado ao fracasso econômico e social do casal; passou a vigorar 

como uma conquista pessoal, como oportunidade de desenvolver as próprias potencialidades, 

como conquista da autonomia e, também, como uma vitória pessoal e social.  

 Embora o trabalho feminino tenha adquirido legitimidade social, o seu estatuto 

permanece dissemelhante ao dos homens. De forma geral, a realização profissional masculina 

é vista com mais positividade do que a feminina e caso a mulher se destaque em relação ao 

marido, é possível que haja um certo desconforto entre ambos e, às vezes, até o 

comprometimento da relação entre o casal. É comum a mulher optar por carreiras que não 

interfiram no funcionamento doméstico e, dificilmente, se ausentam em função do trabalho. 

Preferem atividades que possam lhe dar uma certa realização, mas que não comprometam seu 

tempo de forma integral, para que possam conciliar a vida profissional e a vida pessoal. A 

diferença estrutural na articulação vida profissional e vida familiar é algo que se mantêm entre 

mulheres e homens. Para eles, a esfera profissional e a esfera doméstica estão claramente 

separadas. Para as mulheres, essas fronteiras se diluem e, em geral, se interpenetram. Enquanto 

as mulheres se veem às voltas de um projeto profissional com espaço para integrar questões 

relativas à maternidade, os homens não se preocupam em ajustar seus projetos profissionais 

com a paternidade.   

 A cultura que incentiva essa busca pela individualidade, sem dúvida colabora para 

reduzir o quadro de diferenças abissais que separam os dois sexos, ao anunciar a importância 

da realização profissional para a mulher e da vida privada para o homem. No entanto, não 

consegue legitimar a homogeneização dos papeis de um e de outro e dá uma nova releitura da 

separação feminino/masculino no seio da sociedade. Os princípios anatômicos permaneceram 
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se insinuando de maneira subliminar nas disposições e representações que caracterizam o 

universo de ambos os sexos. 

 A despeito de qualquer dificuldade para diminuir as diferenças, um dos fatores mais 

importantes para a emancipação feminina foi, sem dúvida, o triunfo sobre o domínio da própria 

fecundidade. Esse processo foi o divisor de águas que afetou, de maneira irrevogável, a forma 

como toda a sociedade concebia a condição feminina e, por consequência a sua libertação 

sexual. Essa batalha já demonstrava sinais de preocupação em relação à separação da 

sexualidade e da procriação, desde o fim do século XIX; mas, foi a partir do século XX, que as 

iniciativas nessa área surtiram algum efeito. Vale a pena lembrar o pioneirismo de Margaret 

Sanger35, enfermeira estadunidense que tralhava em prol do controle da natalidade – Birth 

Control, por meio da divulgação do diafragma como método contraceptivo – um dos mais 

eficazes dispositivo existente naquela época. A baixa aceitação social do diafragma, em função 

dos tabus relacionados às questões corporais, fez com que ela se empenhasse no 

desenvolvimento de um contraceptivo oral que atendesse às necessidades da mulher. Esse 

pontapé inicial motivou pesquisadores de diversas partes do mundo e resultou na descoberta de 

inibidores de ovulação, até o aparecimento do primeiro contraceptivo comercializável em 1960, 

nos Estados Unidos. A entrada da pílula anticoncepcional no mercado não encontrou forte 

resistência. Embora, em algumas sociedades, ela fosse associada ao favorecimento da 

libertinagem feminina, a preocupação com o aumento da incidência de abortos clandestinos fez 

com que a questão fosse repensada.  

 O que ninguém podia imaginar era que a contracepção feminina aliada ao desejo, cada 

vez mais pulsante, de legitimar o aborto pudesse perturbar de maneira tão radical a relação entre 

os sexos e todo o conjunto social. Ao desligar a mulher de uma obrigação de expressão milenar, 

considerada eterna porque se inscrevia na própria natureza biológica, o estereótipo mulher-mãe 

foi pelos ares. De qualquer forma, essa transformação serviu para estabelecer entre os pares a 

confiança recíproca que passou a orientar as relações, substituindo o controle e a repressão e, 

ao mesmo tempo, criando uma certa igualdade entre mulheres e homens.  

 Como a contracepção retirou dos homens o poder de regular a sexualidade da mulher, a 

fidelidade entrou em cena como um comportamento indispensável ao estabelecimento das 

relações, porque as mulheres agora podiam ter uma vida sexual ativa e tão liberada quanto a 

                                                
35 Nascida em 1879, formou-se em Enfermagem e se tornou uma das mais relevantes pioneiras e ativistas do 
movimento em prol do controle de natalidade norte americana. Fundou a primeira clínica de controle de natalidade 
nos Estados Unidos. 
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dos seus companheiros, sem serem surpreendidas por uma gravidez indesejada. A relação de 

poder se inverteu já que as mulheres tinham os meios necessários tanto para recusar ter o filho 

que seu companheiro desejasse, quanto procriar sem a vontade dele. O homem se viu reduzido 

ao papel biológico de disseminador, sem ter a certeza da própria paternidade. A maternidade 

deixou de ser vista como algo sagrado e a mulher se tornou uma pessoa como outra qualquer. 

No entanto, é ela quem doravante tem o poder de decisão sobre a paternidade. 

  O casamento, que antes era considerado sinônimo de segurança material, de 

respeitabilidade e de garantia da continuidade das famílias, perdeu essas três características 

essenciais. Aos poucos, as mulheres foram adquirindo a independência financeira e isso 

modificou de forma considerável a busca por um matrimônio. Ele deixou de significar uma 

forma de ascensão e respeitabilidade social. As mulheres solteiras e independentes ganharam 

notoriedade e conquistaram, cada vez mais, a própria autonomia, o respeito e a admiração dos 

demais membros da família e, em muitos casos, tornaram-se o alicerce financeiro da própria 

casa, passando a gerir não só a própria vida material e sexual, como a de seus dependentes. 

Além disso, o enfraquecimento da influência religiosa propiciou a possibilidade de práticas 

como o divórcio e a coabitação, iniciativas impensáveis até então. 

 O número de casais que passou a dividir o mesmo teto, mas não desejavam oficializar a 

união, aumentou a cada dia e a incorporação do sobrenome da família do marido ao próprio 

nome deixou de ser objeto de desejo das mulheres das novas gerações. A mudança de 

sobrenome, simbolicamente, significava que, para formar uma nova família, a mulher precisava 

abrir mão da sua família de origem, assumindo a do marido como se fosse sua, o que poderia 

gerar um rompimento com um aspecto importante da própria identidade. Muitas se recusavam 

a incorporar essa condição. 

 Na atualidade, as sociedades ocidentais, de modo geral, não concebem o casamento 

como uma forma de união entre famílias. Em alguns casos, os casais contraem núpcias e, às 

vezes, têm filhos antes mesmo que as famílias se conheçam... e podem chegar a nem se 

conhecer. Aos poucos, o ritual do casamento foi perdendo seus significados tradicionais. 

 Com o firme propósito de manter a “lei” de proibição do incesto, que serviu de 

fundamento para civilização, o discurso da Psicanálise entrou em cena e derrubou qualquer 

possibilidade de relação entre irmãos, ou entre pais e filhos, pela via da loucura. Esse tipo de 

relação era diagnosticada como patológica e devia ser evitada sob pena de causar à família 

danos irreversíveis. 

 

 2.4. As Últimas Barricadas e Horizontes  
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 O século XX, no Ocidente, trouxe os ventos que sopraram a favor do fim da 

desigualdade que orquestrava a relação entre mulheres e homens e, ao mesmo tempo, expulsou 

a ideia de complementaridade entre os sexos das mentes das novas gerações, já que ela não era 

sinônimo de igualdade e era preciso ratificar a época da divisão de tudo entre ambos os sexos. 

Pela primeira vez, o lugar do feminino adquire a chance de não ser pré-ordenado e determinado 

pela ordem social e natural. O mundo fechado e previsível de outrora foi substituído por um 

mundo aberto e incerto, estruturado por uma lógica de indeterminação social e livre gestão 

individual, análoga, no seu princípio, àquela que comandava o universo masculino. 

 Qualquer evolução social que se preze não pode deixar de levar em conta que as 

diferenças anatômicas existem e apontam para uma distinção entre mulheres e homens. A 

própria natureza, por capricho dos deuses ou não, se encarregou dessa tarefa, mas não autorizou 

que esse argumento fosse o suficiente para decretar a superioridade de Um em relação ao Outro.  

 Hoje, as sociedades ocidentais legitimam que mulheres e homens guardam entre si 

semelhanças e dessemelhanças, porque, no trato do dia a dia, eles estão presentes um no outro, 

por força do próprio do elo de humanidade que os une. Embora não tenha ocorrido uma 

alteração significativa em termos anatômicos sexuais ao longo da história, a forma como esse 

aparato ganha notoriedade e importância se alterou, de acordo com a sociedade e a época 

histórica. O que em determinado período era visto como inoportuno, ou como uma 

desvantagem, em outro, tornava-se a condição necessária para a própria afirmação social. Dessa 

forma, os seres humanos se percebiam mais diferentes do que semelhantes, ou mais semelhantes 

do que diferentes, em função das concepções sociais em vigor. As sociedades ocidentais, ao 

recusarem o biológico como fator determinante do destino da humanidade, proclamaram o 

nascimento de relações baseadas na similitude entre os sexos, de uma maneira que não tinha 

sido testemunhada até então. Em pouco tempo, por exemplo, a alternância de papeis ganhou 

aceitabilidade, dissociando as funções sociais de suas raízes fisiológicas. A mulher, em várias 

circunstâncias cotidianas, foi convidada a se apossar do seu lado masculino, virilizando-se e, 

ao homem, foi dado o consentimento para exercer o lado feminino que lhe é próprio, 

feminizando-se. Badinter afirma haver uma aceitação da bissexualidade física e psíquica tanto 

feminina quanto masculina como parte inquestionável da existência humana na sua 

singularidade (1989, p. 213).  

  A única questão que permaneceu inalterada é o fato de as mulheres gerarem os filhos. 

Não há registro de uma cultura que tenha proclamado a ausência dessa diferença entre a mulher 

e o homem. Sendo a maternidade reconhecida como uma especificidade feminina, não encontra 
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correspondente no universo masculino. O que se percebe é que existe uma movimentação, por 

parte de mulheres, que não desejam ver atrelado o próprio destino à condição, nem muito menos 

de mãe e muito menos ainda usar desse poder como forma de coação, exploração ou vantagem 

antropológica sobre o homem.  

 Durante muito tempo, a mulher se viu reduzida à condição de procriadora e de 

administradora do lar, o que lhe impedia buscar a transformação da própria existência. A ideia 

de complementaridade entre os sexos caiu como uma luva, servindo para intensificar esse 

modelo, promovendo o aumento da desigualdade entre congêneres e a opressão da mulher. Com 

a chegada dos novos tempos, o desejo feminino era conseguir derrubar os fundamentos que 

legitimavam a complementaridade feminina-masculina, inaugurando uma nova era, 

caracterizada pelo enaltecimento das semelhanças. Nessa nova era, o exercício da cumplicidade 

é capaz de unir os membros da família em torno de um propósito comum: o reconhecimento do 

protagonismo de cada um de seus membros no conjunto da sociedade. Esse novo modelo de 

sociedade, que ainda está em construção, tem gerado uma certa angústia, porque os pontos de 

referência já não existem mais e a sociedade se deslocou em relação às fontes que mantinham 

a organização e a ordem dos papeis sociais. Os seres humanos, de maneira geral, se sentem 

desorientados diante das mudanças que eles mesmos provocaram na civilização. Em termos 

antropológicos, mulheres e homens se sentem semelhantes, mas, em relação às disposições 

psicológicas, elas e eles se sentem diferentes. 

 Nesse contexto, as mulheres tentam identificar os parâmetros necessários para a 

construção de um modelo próprio. É como se fosse possível apontar exatamente aquilo o que 

não se deseja mais e o que não se quer ser, mas sem saber claramente aonde se pretende chegar. 

A tentativa de modificação das relações de poder trouxe para o cenário social aspectos não 

conhecidos que abalaram as certezas primordiais, gerando novos problemas.  

 A plasticidade dos papeis permitiu que a mulher pudesse se descolar do lugar comum 

de mãe e se lançar a novos projetos; mas, ao mesmo tempo, isso gerou uma série de dificuldades 

para se encontrar um apoio que pudesse sustentar as necessidades advindas desse processo. 

 Se historicamente, a humanidade e a natureza não param de se transformar, logo, a 

moral, a ética e tanto outros princípios, gerados na vida em sociedade, sofrem os efeitos desse 

processo. 

 Para Simone de Beauvoir: 

 
Finalmente, uma sociedade não é uma espécie: nela, a espécie realiza-se como 
existência, transcende-se para o mundo e para o futuro; seus costumes não se 
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deduzem da biologia; os indivíduos nunca são abandonados à sua natureza; 
obedecem a essa segunda natureza que é o costume e na qual refletem os 
desejos e os temores que traduzem sua atitude ontológica (2016, p. 64). 

 

 A atribuição dos papeis e dos lugares sociais deixaram de ser algo inquestionável, já que 

o sentido existencial desses princípios se esvaziou e, ao mesmo tempo, se promoveu o embate 

contra os princípios de soberania individual.   

 As sociedades ocidentais, de maneira geral, perpetuaram a obrigação dos pais 

compartilharem os encargos nos cuidados com os filhos, mas mudaram a forma de encarar essa 

atribuição, já que os dois trabalham e ganham dinheiro. A contribuição masculina não se 

distingue mais daquela da mãe em termos de qualidade, porque os pais se aproximaram mais 

das filhas e dos filhos, descobrindo o que significa realmente ser pai. O dever de participar 

provém tanto de questões morais quanto das necessidades socioeconômicas geradas pelos 

novos tempos. Esse posicionamento em prol da não diferenciação sexual dos papeis e das 

funções, em campos que eram considerados específicos, tem exigido esforço por parte dos 

atores sociais, pois as fronteiras que separam a maternidade da paternidade estão borradas e a 

concepção dessas funções vem adquirindo novos contornos e novos significados. A 

maternagem deixou de ser um assunto exclusivo das mulheres e a necessidade de reestabelecer 

o equilíbrio dialético do feminino e do masculino ganhou novos impulsos. Não é possível 

afirmar que essa questão esteja resolvida, mas está em vias de evolução. 

 A representação da agressividade e da violência vinculadas aos homens e da fragilidade 

às mulheres não condiz mais com a realidade social, visto que qualquer um dos dois poderá 

apresentar determinado comportamento em função do que lhe for exigido. A mulher ou o 

homem pode, de acordo com a nova ótica, passar de vítima a algoz. Essa indistinção dos papeis 

pode se acentuar, por exemplo, diante de situações de ameaças reais, em que o que conta é, 

antes de tudo, a moral e o caráter cuja a especificidade não se inscreve na realidade do sexo. 

 Até mais ou menos 1960, os papeis masculino e feminino eram muito bem definidos, 

cabendo à família, à escola e a toda a sociedade cuidar para que homens e mulheres fossem 

educados para atender ao que lhes era solicitado. A educação não mediu esforços para tentar 

estabelecer um ideal de funcionamento feminino e masculino. 

 Em 1970, os movimentos feministas investiram pesado nas manifestações para derrubar 

convicções que perpetuavam uma visão do mundo fragmentada sob a ótica da divisão sexual. 

Foram anos marcados pela noção de sexismo e de discriminação sexual, com repercussões 

comparáveis ao racismo e à discriminação racial. Os primeiros acordes do movimento 

provocaram a guerra política no espaço privado e a guerra sexual no espaço público.  
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 Algumas ideologias feministas objetivavam modificar a situação vigente, menos anular 

aquilo que identificavam como propriamente feminino. Essas mulheres queriam gozar dos 

privilégios masculinos; porém, elas não queriam assemelhar-se a eles a ponto de perder a 

própria feminilidade. Denunciavam a exclusão da esfera do poder, a jornada dupla, as 

desigualdades de salário, mas rejeitavam geralmente com menos veemência o papel estético 

que lhes era atribuído. 

 Outras feministas francesas, de renome na época, chegaram a questionar o modelo de 

busca pela semelhança, porque, segundo elas, isso significava se conformar com o modelo 

masculino, o que impediria a mulher de conhecer as próprias qualidades. Era preciso descrever 

e valorizar as peculiaridades femininas, revelando a existência de uma escrita, de um 

pensamento e de um inconsciente feminino. À luz de um contexto ontológico, econômico, 

social e psicológico, era necessário esclarecer a relevância dos aspectos biológicos para a 

construção da condição feminina no mundo e, ao mesmo tempo, desconstruir o imperativo 

criado em torno deles.  O contrário disso seria legitimar uma evolução às avessas, favorável ao 

sucesso do modelo que já imperava. Os movimentos feministas previam que a busca pela 

igualdade podia implicar em riscos contra a afirmação feminina das próprias características. A 

tentativa era fazer com que a cultura das mulheres fosse reconhecida pela sua própria 

autenticidade, fazendo com que os homens respeitassem as diferenças como uma ferramenta 

favorável à igualdade entre os sexos. 

 De lá para cá, a discriminação sexual entrou em pauta, estabelecendo a busca por um 

consenso político que possa apagar qualquer iniciativa nesse sentido, tanto na vida privada 

quanto na pública. Todas as áreas que estejam ao alcance da visão política vigente devem ser 

reformuladas para coibir qualquer tipo de diferenciação dos papeis em função das diferenças 

sexuais. A exigência de tratamento igual tornou-se a máxima proclamada pela maioria das 

sociedades ocidentais, mesmo que, na prática, isso nem sempre fosse possível, e virou palavra 

de ordem para as novas gerações. 

 Na atualidade, as queixas femininas não dizem respeito a uma suposta nostalgia do 

modelo de organização que regia a sociedade, mas, a evolução lenta que elas percebem em seus 

companheiros, a resistência em compartilhar todas as tarefas da vida e, em muitos momentos, 

a manifestação de um desejo de regressão aos velhos padrões. Embora as mudanças sejam 

lentas, hoje já se verifica, principalmente entre os casais que desfrutam de um maior grau de 

instrução, uma abertura para discutir a necessidade de repartição das tarefas domésticas e o 

cuidado com os filhos. As mudanças continuam limitadas e incapazes de implementar uma 

democracia doméstica, porque o movimento a favor de relações mais igualitárias não conseguiu 
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demolir as representações subjetivas que associam as mulheres às reponsabilidades domésticas. 

O trabalho doméstico resistiu às evoluções igualitárias. Praticamente, nesse trabalho, as tarefas 

continuam não compartilhadas entre mulheres e homens. Ele, na rotina cotidiana, é invisível, 

fluido, elástico. É um trabalho físico que depende do corpo, pouco qualificado e pouco 

mecanizado, apesar das mudanças contemporâneas. O pano, a pá, a vassoura e o esfregão 

continuam a ser os seus instrumentos mais constantes. “É um trabalho que parece continuar o 

mesmo desde a origem dos tempos, da noite das cavernas à alvorada dos conjuntos 

habitacionais” (PERROT, 2017, p. 115). 

 Alguns homens ainda enxergam as reivindicações femininas como uma ameaça à 

própria virilidade e preferem não se comprometer com a situação. Acreditam que sem o seu 

apoio, elas mudem de opinião e desistam. Outros se opõem, porque acham que uma sociedade 

em que prevalece o princípio feminino pode decretar a falência do masculino e, por 

consequência, o princípio da ordem como sustentador da humanidade. Já os mais otimistas vêm 

o processo de mudança como uma oportunidade de tornar o homem mais humano, mais sensível 

à necessidade de se aliar a uma forma de vivência social que permita o desenvolvimento de 

todos os seres humanos na sua totalidade. 

 São inúmeras as justificativas voltadas para interpretar a insistência das dissonâncias de 

distribuição das atividades relativas ao lar. A conquista de vantagens e a inércia da história não 

constituem argumentos suficientes para explicar esse fenômeno, em que a postura assumida 

pela mulher acaba por reforçar a própria autoridade nos assuntos relativos ao ambiente familiar 

e doméstico. Há os que afirmam que essa atitude feminina reflete um dos aspectos da identidade 

mulher-mãe, milenarmente aceita como dispositivo de sua valorização como figura 

indispensável para influenciar de forma direta o futuro da família e, por consequência, os 

arranjos sociais. A vida relacional é ressaltada em detrimento da vida profissional porque o 

papel preeminente das mulheres ganha dimensões de sentido, de poder e de autonomia que 

acompanham as funções maternas e confere às mulheres a possibilidade de construir uma 

identidade própria. 

 As buscas pela emancipação não significaram a intenção de promover o total 

afastamento ou deserção das mulheres da esfera doméstica; muito menos a ambição de 

homogeneizar os papeis dos dois gêneros: mas, o movimento de conciliação entre papeis 

modernos e papeis antigos, uma tentativa de reciclar a função materna a fim de atender as 

prioridades atuais. 

 Embora os processos fisiológicos não comandem mais a vida das mulheres, apenas uma 

pequena parcela feminina da sociedade abomina de forma radical o entendimento da 
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feminilidade atrelada à maternidade. A acomodação histórica fez com que prevalecesse, nas 

sociedades ocidentais, a naturalização da harmonia existente entre o exercício da maternidade 

e a consagração da feminilidade. O que perdeu sentido, na verdade, foi a vinculação da 

felicidade feminina à procriação, visto que mulheres que tem filhos não são necessariamente 

mais felizes ou mais equilibradas do que as que não os tem.  

  De qualquer forma, o interesse de grande parte das mulheres ocidentais mudou. Hoje 

ele está mais centrado nelas mesmas, em suas vidas afetivas e profissionais e a opção por ter 

ou não filhos deve se adaptar ao seu projeto existencial. Esse argumento e a desarticulação da 

distribuição sexual dos papeis sociais contribuíram para que as mulheres se assemelhassem aos 

homens, mas o advento da mulher-sujeito não significou a total aniquilação dos mecanismos 

de diferenciação social dos sexos. Na verdade, na medida em que se amplificam as exigências 

de liberdade e de igualdade, a divisão dos sexos se vê intimada a se reorganizar, se reatualizar 

sob novos traços. 

 No contexto atual, as mulheres se desdobram para conseguir minimizar a ideia de que 

os órgãos do corpo devam gerir a existência social e tentam promover a importância do desejo 

como fundamento de toda existência humana. Dessa forma, a coletividade assiste à 

pulverização dos estereótipos femininos e masculinos, não existindo um modelo obrigatório, 

mas uma infinidade de modelos possíveis. A cada ser humano é dada uma certa autonomia para 

administrar a dosagem de feminilidade e masculinidade que lhe convier, ou seja, se auto-

inventar no exterior de todo imperativo social.  

 Em uma sociedade em que as mulheres que optam por não ter filhos não precisam se 

sentir menos mulher, a feminilidade pode ser direcionada para outros lugares e o sentimento de 

maternidade consegue alçar outros destinos. Além disso, as avançadas técnicas de fertilização 

colocam em xeque os critérios de fecundidade. 

  O mundo ocidental torna-se, aos poucos, menos dividido em esferas femininas e 

masculinas, oferecendo um amplo leque de possibilidades, ao qual ambos os sexos têm igual 

acesso. Hoje, é difícil dizer com precisão quem exerce mais poder sobre o outro, ou quais os 

tipos de poderes se instituem entre os sexos. A todos é conferido o direito de escolher suas 

carreiras, suas relações, seus projetos individuais e/ou coletivos. 

 Em relação à mulher, as opiniões se aliam ao reconhecer o controle do próprio corpo, 

viabilizado pelos métodos contraceptivos, como o grande trunfo para a reinvenção da condição 

feminina no complexo contexto da existência humana. Retirando-lhe esses dispositivos de 

poder, fatalmente, teriam que se haver com a necessidade de retorno ao lar para lidar com uma 

procriação incontrolável, ou se veriam privadas da própria sexualidade. 
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 Outro aspecto importante, na atualidade, é que as mulheres valorizam muito mais a 

própria participação no universo do trabalho. Elas se empenham para aliar casamento e filhos 

à sua atividade profissional porque a percebem como um traço identitário que as aproximam 

das suas novas aspirações. As mulheres economicamente ativas se interessam muito mais pela 

vida profissional e pelas responsabilidades que delas demandam, tornando-a quase que uma 

exigência para afirmação da própria identidade, um meio de autoafirmação. Conciliar os papeis 

de mãe e de profissional continua, no entanto, a ser mais custoso para muitas delas, já que ainda 

alimentam um sentimento de culpa quando não podem estar mais presentes na vida de seus 

filhos e nos cuidados do lar, em muitos casos, o sucesso no feminino é avaliado tendo como 

referência os valores privados.  

 Quanto aos aspectos que marcam e caracterizam a existência de mulheres e homens, 

permanece a visão do feminino orientado para o relacional, o psicológico, o íntimo e para as 

preocupações afetivas, domésticas e estéticas, em contraste com o masculino ainda associado à 

instrumentalidade, ao técnico-científico e às representações de violência e poder. Por isso, não 

é possível acreditar na existência de uma sociedade totalmente liberta de alguns condicionantes 

em relação a ambas condições. 

 A despeito de qualquer afirmação relativa a mulheres e homens ao longo dos tempos, 

nada conseguiu derrubar a certeza de que ambos são necessários para continuidade do bem 

maior de todo e qualquer ser humano, à continuidade da humanidade. 

 Não há dúvidas, porém, de que a liberdade total das mulheres somente será alcançada 

no dia em que houver o reconhecimento de sua capacidade científica e epistemológica. Ora, 

essas duas capacidades se manifestam prioritariamente no campo educacional. Assim, há ainda 

um longo caminho a percorrer na luta pela emancipação feminina, pois, também na 

historiografia geral da educação, a presença feminina é muito rarefeita. É claro que o exame 

detalhado da presença ou da ausência da razão feminina nos livros de História da Educação e d 

História da Pedagogia no mundo, demandaria trabalhos de muito mais fôlego e que, 

evidentemente, ultrapassam os limites desta já longa tese. No entanto, fica a sugestão para 

estudos ulteriores, que tentem levantar, identificar e registrar a contribuição feminina para a 

educação mundial e para a o pensamento pedagógico de todos os tempos.  

 No capítulo subsequente, será tratada a evolução da condição feminina no Brasil, aí já 

evidenciando os nexos mais profundos entre os movimentos brasileiros de emancipação 

feminina e suas relações com a educação e, principalmente, com o pensamento pedagógico.   
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CAPÍTULO III 

SÍNTESE HISTÓRIA DA AUTOAFIRMAÇÃO DAS MULHERES NO 

BRASIL 

 

 
Educai, para isto, a mulher e com ela marchai 
avante, na imensa via do progresso, à glória que leva 
o renome dos povos à mais remota posteridade! 
(FLORESTA,1989, p. 160). 

 
 

 

 1. Introdução 

 

 Após ter delineado, no capítulo anterior, o contexto socio-antropológico em que se 

coloca a questão geral da condição feminina,  neste segundo momento do trabalho, o objetivo 

é destacar, de forma sucinta, aspectos que contribuíram para semear as bases sócio-culturais 

que sustentaram a configuração da condição feminina no Brasil. Inicia com as primeiras 

incursões, materializadas pela ação colonizadora dos jesuítas, até as situações de opressão da 

mulher que se perpetuaram sob as construções subjetivadas pela coletividade ao longo da 

história nacional. Destaca a ação do movimento feminista e o processo de transformação gerado 

no centro desse movimento, que funcionou como alavanca para a conquista de novos horizontes 

pelas mulheres. Retrata, ainda, a participação ativa de cinco mulheres de destaque no cenário 

nacional por suas iniciativas em prol da reformulação dos processos educativos que 

transformaram de forma irreversível a condição das mulheres brasileiras. E finaliza validando 

a importância dos avanços alcançados, em que pese a permanência da necessidade de cuidar de 

aspectos que insistem em associar a mulher à eterna herança de “rainha do lar”. 

 
2. A Condição Feminina na Formação da Sociedade Brasileira 

 

 No período anterior à chegada dos jesuítas em território brasileiro, a forma de 

organização social dos povos originários, habitantes do local, era bastante diferenciada. Havia 

lugares onde as mulheres eram submetidas ao marido; outros onde elas tinham a posse da terra 

e a cultivavam e, finalmente outros onde os maridos eram donos da terra e elas se ocupavam 

do plantio e da colheita. 
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 2.1. A Marca da Cosmovisão Jesuítica na Colônia 

  

 Quando os jesuítas aqui chegaram, em 1549, trazidos pelos portugueses, sob o comando 

do primeiro governador geral do Brasil, Tomé de Souza36, sua missão principal era transformar 

os “selvagens” em seres humanos cristãos. A história da educação brasileira começou 

silenciando e desconsiderando as práticas educacionais e o pensamento pedagógico dos povos 

originários. A intenção de converter ao Catolicismo os habitantes aqui encontrados, acabou se 

transformando, progressivamente, em doutrinação e trouxe como consequência a configuração 

dos primeiros passos a anunciar práticas educacionais que perpassariam toda a história da 

educação brasileira, que desconhecem as contribuições da(o) oprimida(o) ao campo 

pedagógico. Como afirma Saviani: 

 
Coincidindo com essa fase de prosperidade da missão jesuítica no Brasil, a 
Companhia de Jesus deu início a elaboração de um plano geral de estudos a 
ser implantado em todos os colégios da Ordem37 em todo mundo, o qual ficou 
conhecido pelo nome de Ratio Studiorum38 (2007, p. 50). 

 

Aos poucos, as ideias jesuíticas foram se difundindo por toda a Colônia como um 

projeto pedagógico ideal e adequado à promoção do desenvolvimento intelectual dos nativos. 

A estrutura, a organização e os princípios trazidos da Europa como modelos educacionais da 

época foram aplicados no Brasil mediante mera transposição, determinando, por mais de 

duzentos anos, o processo educacional originário de uma realidade completamente diferente e 

distante das características do contexto do país. Além disso, a permanência dos jesuítas em solo 

brasileiro não registrou a presença feminina, nem nas práticas educativas, nem, muito menos, 

nas teorias, ou seja, no pensamento pedagógico da época. Não há registro de qualquer atuação 

de mulheres no processo formal de pensamento e de prática educativa na nascente sociedade. 

 No entanto, a permanência da Companhia de Jesus no Brasil traria mudanças sem 

precedentes para toda organização social, política e econômica. Os portugueses, interessados 

em expandir seu domínio e aumentar suas riquezas, desembarcaram no continente trazendo um 

enorme contingente masculino, mas poucas mulheres se arriscavam a cruzar o Atlântico. A 

escassez de mulheres contribuiu para que os colonizadores se envolvessem com as nativas, o 

                                                
36 Militar e político português foi nomeado primeiro Governador-Geral do Brasil. Sua função era coordenar a 
colonização fortalecendo as capitanias contra a resistência dos povos originários. Chegou no território nacional 
em 29 de março de 1549 com estrutura suficiente para iniciar a construção da primeira cidade brasileira.  
37 O autor aí se refere à Societas Jesu (Companhia de Jesus) que é o nome da Ordem dos Jesuítas. 
38 Expressão abreviada de Ratio Studiorum atque Institutio Studiorum Societas Jesu (Tratado e Plano de Estudos 
da Companhia de Jesus). 
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que causou um certo desconforto ao Padre Manoel da Nóbrega39, que escreveu à Corte pedindo 

que fossem enviadas todos os tipos de mulheres brancas, desde órfãs até meretrizes,  para se 

cumprir a pretensão de povoar a terra “conquistada” (TELES, 1999, p. 14). 

 As mulheres brancas que aqui chegaram permaneceram sob o domínio masculino, já 

que, nesse período, a sociedade se configurava como patriarcal, cabendo a elas estarem 

submetidas ao poder de mando dos homens. Aquelas que tentassem subverter ou fugir das 

restrições que lhes eram impostas eram violentamente punidas por seus maridos e muitas foram 

assassinadas em nome da dignidade familiar. As atividades principais dessas mulheres estavam, 

de maneira geral, vinculadas ao âmbito doméstico, na coordenação do trabalho das escravas, 

cuidando para que tudo funcionasse em perfeita ordem. Era muito comum, nesse período, que 

aquelas que se rebelassem ou não aceitassem se submeter fossem encaminhadas aos conventos 

e lá permanecessem como internas até que conseguissem a “sorte” de serem escolhidas por um 

homem que assumiria a posição de marido. Como a maioria delas não sabia ler e nem escrever, 

essas habilidades tornaram-se apanágio do universo masculino, o que intensificou a 

dependência feminina em relação aos homens.   

 A educação era responsabilidade da Igreja Católica, fortemente representada pelos 

jesuítas, que defendiam o sistema patriarcal e, ao mesmo tempo, exerciam influência sobre as 

concepções em torno das mulheres, identificando-as com a figura de Eva, a “pecadora” que 

induziu o homem ao pecado. Ainda não existiam escolas voltadas para a educação feminina e 

a educação que as mulheres recebiam, sobretudo pela pregação religiosa, estava orientada no 

sentido de solidificar essas ideias, o que as tornava um elemento importante para manutenção 

da ideologia vigente. 

 A introdução da mão de obra africana foi essencial para a produção das riquezas 

ambicionadas por Portugal. Toda a economia se construiu tendo como alicerce a mão de obra 

escrava, fato que consolidou a qualificação do trabalho manual como algo menor e que, 

portanto, só deveria ser exercido pelas(os) escravas(os). A mulher escrava trabalhava de forma 

igualitária com os homens na lavoura, servia nas casas dos colonizadores, ocupando-se com os 

afazeres domésticos e ainda funcionava como meio de satisfação das necessidades sexuais do 

senhor. Elas eram divididas em categorias de acordo com os dotes físicos, o modo de se 

comportar e a habilidade de se conformar ao tratamento dispensado pelos colonizadores. Dessa 

                                                
39 Sacerdote português, representante da Companhia de Jesus, foi o chefe da primeira expedição jesuítica à 
América. Iniciou o trabalho de catequização dos povos originários e participou da fundação da primeira capital 
das Terras de Santa Cruz (Brasil), Salvador, transferida depois do Rio de Janeiro. As cartas enviadas a seus 
superiores se tornaram documentos históricos sobre o Brasil e a ação jesuítica no século XVI. 
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forma, elas eram qualificadas e algumas serviam somente para o trato na lavoura, enquanto 

outras podiam transitar nas casas dos senhores, servindo a toda a família e saciando os desejos 

do senhor, da esposa e das(os) filhas(os).  

 O período colonial foi o momento no qual a divisão sexual do trabalho encontrou campo 

fértil para germinar e fortalecer a dupla opressão feminina – de sexo e de classe. 

 A participação das mulheres na Colônia não seguiu um padrão único: algumas 

ensaiavam uma forma de resistência, enquanto outras sujeitavam-se ao regime instaurado. Essa 

espécie de fragmentação, na camada feminina da sociedade, gerou formas diferenciadas de 

atuação social, com mulheres adaptadas ao que estava posto, em contraste com as mulheres que 

tentavam liderar os movimentos marcados pela contraposição à realidade vigente. Nessas 

circunstâncias, aquelas que se dedicavam à busca por uma relação mais igualitária entre as 

classes sociais e entre mulheres e homens eram vistas ou tachadas como prostitutas, loucas, 

pervertidas ou subversivas, qualidades que as desqualificavam, lançando-as na senda do 

descrédito, ao invalidar-se os argumentos em prol da igualdade defendidos por elas. 

 Algumas mulheres conseguiram, mesmo sob esse clima, se destacar por adotar uma 

postura de liderança no trato das capitanias.  Ana Pimentel, por exemplo, esposa de Martim 

Afonso de Sousa40, “assumiu as rédeas do governo da capitania de São Vicente quando seu 

marido voltou para Portugal, deixando a esposa como procuradora de seus negócios no Brasil” 

(TELES, 1999, p. 23). 

 Durante as invasões holandesas no século XVII muitas mulheres chegaram a pegar em 

armas para defender sozinhas as terras brasileiras. Nesse mesmo período, o advento do 

movimento das bandeiras − expedições dedicadas a procurar metais, pedras preciosas e captura 

de povos originários no interior do Brasil − também contou com a presença feminina, 

principalmente das mestiças que, para pouparem as esposas oficiais, acompanhavam os 

desbravadores para servi-los na mesa e em todas atividades que eles julgassem necessárias. As 

mulheres oficiais deviam se manter seguras e resguardadas dentro do ambiente doméstico, 

contribuindo para preservar a ordem e a harmonia do lar.  

 O século XVIII foi marcado por uma série manifestações de correntes de pensamento 

inspiradas na ideia de promover a separação do Brasil de Portugal, a exemplo da Inconfidência 

                                                
40 Foi um militar e nobre português que recebeu a responsabilidade de comandar a primeira expedição colonizadora 
do Brasil em 1530. Por sua participação no processo de reconhecimento do território brasileiro recebeu a capitania 
de São Vicente e do Rio de Janeiro, quando ocorreu a divisão do país em capitanias hereditárias.  
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Mineira41 e da Conjuração Baiana42, movimentos marcados por uma presença feminina ativa e 

expressiva junto às suas lideranças.  

 Ao longo da história do Brasil, os valores patriarcais, referências relativas ao período 

colonial, ditaram o modo de ser das famílias. Todos, sem exceção, tinham como orientação o 

poder do pai ou pater famílias. Esse contexto favoreceu a prevalência de uma ideologia 

patriarcal e machista que negou à mulher o pleno desenvolvimento, omitindo a sua contribuição 

histórica. A mulher como integrante de metade da população e reconhecida como mãe de toda 

a humanidade, não era compreendida como ser social, criativo e inovador. O funcionamento 

social levou a considerar que à mulher cabia, com a idade em torno dos treze ou quatorze anos, 

assumir as responsabilidades de um lar de caráter patriarcal. Aos dezoito, ela alcançava a 

chamada maturidade e, em torno dos vinte e cinco até os trinta, era considerada velha, porque, 

de forma geral, já apresentava as marcas do tempo, que refletiam no corpo dela as condições 

de existência que lhe eram oferecidas. Restrita ao ambiente doméstico e tendo todos os seus 

“desejos” atendidos por uma escrava(o), ficava à mercê de tarefas que lhe exigia pouco esforço, 

como bordar ou coser. Essa mulher caracterizava as classes mais afortunadas e representava o 

poder e a fartura - sinais de um alto status apreciado socialmente. A integridade feminina era 

vista como sinônimo da honra familiar e ela devia assegurar para que a sua retidão fosse 

garantida, porque isso atestava a legitimidade paterna e, por consequência, o apreço da família 

na sociedade. De maneira geral, as mulheres saíam de casa para serem batizadas, para se 

casarem ou, em alguns casos, para serem enterradas. Seu reduto identitário era 

reconhecidamente, o lar. Nesse contexto, elas deviam obediência, a princípio, ao pai e, depois, 

ao marido, mantendo com ele uma união monogâmica e indissolúvel. Os projetos individuais e 

as manifestações de desejos e sentimentos particulares eram considerados pouco relevantes, 

não havendo espaço para isso e o que importava era manter o grupo familiar sempre respeitando 

e privilegiando a vontade do chefe, o patriarca soberano. “O Código Filipino, compilado em 

1603 em Portugal e que se manteve efetivo no Brasil até a promulgação do Código Civil de 

1916, especificadamente designava o marido como ‘cabeça do casal’; e somente com sua morte 

a mulher ocuparia a posição de ‘chefe da casa’” (HAHNER, 2012, p. 50). Para a lei, as mulheres 

eram tidas como menores sociais e deviam ser protegidas e vigiadas pelos que as rodeavam. 

                                                
41 A Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, foi uma tentativa de revolta abortada pelo governo português 
em 1789, em pleno ciclo do ouro na capitania de Minas Gerais. Entre outros motivos, o movimento se levantou 
contra a execução da cobrança de impostos (derrama) e o domínio português. 
42O movimento, também conhecido como Revolta dos Alfaiates, foi uma conspiração de caráter separatista e 
republicano que aconteceu na cidade de Salvador. Surgiu como resultado da insatisfação das elites locais com o 
domínio metropolitano e também manifestou o descontentamento popular, sobretudo com a falta de alimentos. 
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 As uniões pautavam-se por questões econômicas e por isso, priorizavam os enlaces entre 

as pessoas das mesmas classes sociais. O amor conjugal não constituía a base para o casamento, 

sendo o sexo, muitas vezes, suportado para atender as necessidades originadas pela união – 

procriação e manutenção do patrimônio. Com isso, desejo e prazer eram vetados às mulheres, 

que se viam, muitas vezes, envolvidas em relações marcadas pela tolerância à dupla moral 

relativa ao contingente masculino, resignando-se a aceitar que os homens vivessem livremente 

a própria sexualidade fora do leito matrimonial, sendo comum a prática do concubinato. A 

infidelidade feminina era fortemente repreendida. No século XVIII, por exemplo, quando as 

mulheres se envolviam em aventuras extraconjugais e engravidavam, era comum recorrerem à 

“Roda dos Expostos”43 ou a parentes para cuidarem das crianças (AREND, 2012, p. 68). 

 O século XVIII assistiu à chegada da Revolução Industrial, principalmente em países 

europeus, como a França e a Inglaterra, e com ela a materialização e a expansão do Capitalismo. 

Este sistema se pautou em dois alicerces fundamentais: matéria-prima e mercado consumidor, 

como elementos capazes de fortalecer e manter vivos os seus anseios de aquisição de um 

mercado promissor. Nesse contexto, a independência das colônias virou um pressuposto 

essencial para garantir a manutenção do capitalismo; já as colônias americanas ganhavam 

impulso como mercados consumidores em potencial. Era como se o movimento em favor da 

independência se transformasse em ato de sobrevivência para as eminentes potências industriais 

visto que alimentava o sistema e, ao mesmo tempo, fortalecia suas bases - uma atitude 

estratégica diante da nova realidade social. 

 

 2.2. A Emancipação Feminina no Período Imperial 

 

 As maiores mudanças no Brasil começaram a ocorrer a partir da chegada da Corte 

Portuguesa ao Rio de Janeiro, em meados da primeira década do século XIX. A invasão 

napoleônica da Metrópole obrigou a família real a fugir para o Brasil e gerou uma série de 

mudanças, não apenas políticas, econômicas e sociais, mas também uma transformação dos 

costumes. A abertura dos portos ao comércio estrangeiro, juntamente com a chegada das 

missões culturais contribuiu para acelerar o desenvolvimento brasileiro, alavancando o 

processo de independência política da Colônia. Nesse processo, a participação feminina foi 

                                                
43 No Brasil várias cidades instituíram a Roda dos Expostos um cilindro oco onde eram depositados os recém-
nascidos indesejados. Esse cilindro ligava a rua ao interior de um abrigo, geralmente Hospitais de Caridade. As 
crianças aí depositadas eram enviadas a amas de leite, que se responsabilizavam por elas até os sete anos, 
financiadas pelas Câmaras Municipais.  
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praticamente inexistente porque o movimento sofreu forte influência da Maçonaria, uma 

sociedade de caráter liberal totalmente vetada às mulheres. Orquestrado majoritariamente pelos 

homens, as mulheres não participaram desse momento da história, uma vez que não tinham 

informações suficientes para tomar uma posição mais acertada.  

 A partir de 1830, o Brasil se viu mergulhado em uma série de revoltas sociais que 

culminaram com a renúncia de Dom Pedro I em função dos inúmeros equívocos políticos 

cometidos à frente do governo. 

 A segunda metade do século XIX foi marcada pelas primeiras reivindicações das 

mulheres pelo direito à educação mais, ampla uma vez que, desde 1827, ficou permitido o 

acesso feminino ao ensino de 1º grau, restringindo-se seu o acesso aos graus mais elevados. 

 Nesse clima de mudanças, as aspirações femininas começaram a ganhar força e as 

mulheres passaram a adquirir certa notoriedade ao participarem de bailes e eventos sociais. Elas 

se tornaram o retrato de suas próprias famílias e precisavam manter a unidade do clã para que 

fossem bem-vindas na sociedade. Exerciam papel fundamental como responsáveis diretas pela 

conquista da respeitabilidade e apreciação social da própria família. Em algumas ocasiões, 

começavam a conquistar, de maneira tímida, os espaços públicos com passeios à tarde ou chás 

em cafés elegantes, tudo muito bem planejado para atender aos apelos de consumo da classe 

burguesa em ascensão. Nesse contexto, a inserção das mulheres de classe média no mercado de 

trabalho não tardaria a acontecer em função do aumento dos gastos com produtos que se 

tornavam acessíveis às famílias e que exigiam maior poder aquisitivo. A sociedade brasileira 

testemunhou a manifestação dos primeiros sinais de uma corrente de reivindicações pela 

capacitação profissional e pela extinção das barreiras impostas ao trabalho feminino 

remunerado.  Mulheres de classe média e dos segmentos mais elevados da sociedade passaram 

a fazer parte dessas reivindicações, o que contribuiu para dar maior visibilidade ao trabalho 

produtivo feminino, exercido até então, pela longa camada de mulheres das classes menos 

favorecidas. “Acesso pleno à educação de qualidade, direito de voto e elegibilidade foram, 

então, considerados instrumentos essenciais ao alcance desses objetivos” (SOIHET, 2012, p. 

218).  No Brasil, o primeiro ingresso de uma mulher no ensino de nível superior se deu apenas 

em 1881 e a primeira graduação ocorreu em 1887, em medicina.  

  As mulheres descobriram a imprensa como um importante instrumento de divulgação 

e afirmação das ideias que defendiam a favor tanto do movimento abolicionista, quanto dos 

movimentos simpatizantes à emancipação feminina. Nessa época, o Brasil foi um dos países 

latino-americano considerado o centro mais expressivo em relação ao jornalismo feminino. 

Foram inúmeras publicações de periódicos que tinham em sua linha de frente presenças 
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femininas capazes de promover o levante das mulheres em relação à própria existência. Era 

preciso mostrar para sociedade que as mulheres enfrentavam, em lugares diferentes, problemas 

similares relativos à opressão. 

  O século XIX continuou propagando o ideal feminino associado à dona de casa, esposa 

e mãe; contudo, a industrialização e a forte insistência na implantação do Capitalismo 

contribuíram para fomentar profundas transformações sociais, como a proibição do tráfico 

negreiro em 1850, acendendo a chama pela libertação dos escravos. Nesse mesmo período, uma 

nova classe dominante começa a se configurar no cenário nacional, classe voltada “para a 

formação de mão-de-obra assalariada, para o desenvolvimento das cidades e para a ampliação 

dos meios de transporte e do comércio” (TELES, 1999, p. 28). 

 Essa classe dominante, em parceria com Exército, promoveu a proclamação da 

república e as mulheres começam a questionar mais ativamente seu papel na sociedade, 

recusando-se a se manter na posição de submissão em que até então vinham se situando. 

Ademais, elas aderiram às preocupações em torno do movimento abolicionista (1860) e 

engrossaram as fileiras dos defensores desse movimento que eclodia nos diversos centros 

urbanos. Esse clima de reivindicações ajudou a alimentar as ideias em torno da ampliação da 

educação feminina, uma vez que desde 1827 ficou permitido o acesso feminino ao ensino de 1º 

grau, ainda que se restringindo o ingresso aos graus mais elevados. 

 

2.3.A Ampliação dos Papeis Femininos no Espaço Republicano 

 
 Na virada do século XX, no Brasil, lançou-se um novo olhar sobre a organização da 

família, mas continuou perpetuando, por um longo tempo, o ideário de dependência feminina 

em relação ao homem, sendo o casamento considerado o destino de toda mulher. Além disso, 

o contexto do cenário nacional permanecia condicionado pelas perspectivas tradicionais e a 

Assembleia Constituinte de 1891 não considerou oportuno atender aos anseios femininos pela 

sua equiparação como cidadãs ao contingente masculino. Algumas mulheres, inconformadas 

com a constatação da inconstitucionalidade dos anseios femininos pelo voto e pela 

possibilidade de candidatura à assembleia, ergueram as mangas e foram à luta, decididas a se 

engajarem na causa. Leolinda Daltro44, por exemplo, foi uma das porta-vozes desse movimento 

e fundou em 1910 o Partido Republicano Feminino, com o propósito de desencadear, no 

                                                
44 Leolinda Daltro nasceu em 1859, na Bahia. Viveu no Rio de Janeiro, onde se tornou professora, sufragista e 
indianista. Lutou pela autonomia das mulheres e liderou, em 1917, uma passeata com 84 mulheres, exigindo a 
extensão do direito ao voto às mulheres. 
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Congresso, discussões relativas ao voto para a mulher. Essa iniciativa lhe rendeu o apoio de 

figuras importantes da época, como Maurício de Lacerda45 que se sensibilizou com a ação e 

tentou estabelecer o sufrágio feminino, mas não alcançou sucesso junto ao Congresso 

conservador.  A oposição se baseava essencialmente nos pressupostos científicos da época que 

“considerava as mulheres, por suas supostas fragilidades e menor inteligência, inadequadas 

para as atividades públicas, afirmando que o lar era o local apropriado à sua inserção social e o 

cuidado com a família, sua ocupação prioritária” (SOIHET, 2012, p. 219). 

 A educação feminina, nesse momento, voltava-se para atender as necessidades daquelas 

que desfrutavam de certa posição social, sendo perceptível a discrepância entre a escolaridade 

feminina e masculina. “A educação para as mulheres de classe alta era centrada na preparação 

para seu ‘destino final’ de esposa e mãe. Além disso, elas eram vistas como guardiãs do lar e 

da família e mantenedoras da ‘base moral’ da sociedade” (HAHNER, 2012, p. 57).  De acordo 

com o primeiro censo nacional, realizado em 1872, 11,5% das mulheres sabiam ler e escrever 

contra 19,8% dos homens. Embora não fosse uma diferença tão acentuada, já era possível notar 

uma disponibilidade social maior de facilitar o acesso masculino aos desafios do letramento. A 

importância da educação para o contingente feminino estava fortemente atrelada à ideia de que 

era necessário garantir o bom desempenho como mãe e esposa, auxiliando o cônjuge a alcançar 

o desenvolvimento pleno das próprias potencialidades e preparando as filhas(os) de acordo com 

os princípios morais vigentes no território brasileiro. 

 A abolição oficial da escravatura, o advento da República, a grande imigração, a 

decolada da urbanização e da industrialização nacional, aliadas ao aumento do setor de serviços, 

nos idos do século XIX, contribuíram para dar uma nova roupagem à organização e ao 

funcionamento do país. Esses processos inauguraram as primeiras tentativas de transição de um 

Brasil, eminentemente agrário, caracterizado pela presença de famílias de proprietários rurais, 

escravos e agregados, para uma sociedade que se reconhecia moderna e higienizada. 

Historicamente, surge, no Brasil, uma elite industrial apoiada por um operariado e por setores 

médios da sociedade. Essa época ficou conhecida como “Belle Époque Brasileira” (SCOTT, 

2012, p. 16). Nesse período, a classe operária passou a ser constituída majoritariamente por 

imigrantes; dentre eles se destacando os italianos que adentravam ao território nacional em 

busca de melhores condições de vida. Aos poucos, eles foram se organizando por melhores 

                                                
45 Eleito como deputado federal pelo Rio de Janeiro, destacou-se como político e escritor brasileiro. 
Forte defensor dos operários comunistas e dos anarquistas, Lacerda tinha vínculo com membros do 
Partido Comunista Brasileiro (PCB).  
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condições de trabalho, salário e jornada trabalhista. O desenvolvimento industrial abriu as 

portas do mercado nacional à mão de obra branca procedente da Europa, o que dificultou o 

reconhecimento da mão de obra negra que permaneceu marginalizada, após a abolição da 

escravatura. 

 A família sofreu os fortes impactos provocados por essas mudanças, que alimentaram, 

por exemplo, a possibilidade de se cogitar que os casais pudessem escolher seus parceiros para 

contrair núpcias − prática antes impensada, já que as uniões eram, de forma geral, arranjadas 

tendo em vista os interesses econômicos das famílias e a necessidade de garantir a permanência 

do patriarcado como sistema de organização da vida familiar e social. O casamento era 

entendido como destino inevitável para a mulher e bastava nascer uma menina para que a 

família se mobilizasse no sentido de planejar o dote46 e o enxoval. Ela devia ser cuidada para 

assumir sua futura maternidade, dispondo do serviço das escravas que assumiam todas as 

atividades domésticas. O anúncio da chegada da menstruação era o primeiro sinal da prontidão 

para seguir o próprio destino, desde que se assegurasse a sua virgindade, aspecto essencial ao 

estabelecimento do matrimônio. A valorização da escolha individual em detrimento da 

subordinação ao comando de um patriarca foi o pontapé inicial para disseminar os valores da 

família conjugal moderna. Embora envoltos na aura tradicionalista, os modernistas 

contribuíram para alargar o significado do papel feminino no território familiar, ao enfatizar o 

poder da mulher junto ao desenvolvimento moral das(os) próprias(os) filhas(os), tornando-a 

assim, representante direta da primeira pessoa capaz de formar bons cidadãos para a nação.  

 Aliados a esse movimento, a medicina e os higienistas47 reforçavam a ideia de que era 

necessário compreender a importância de unir sexo e amor para o estabelecimento de 

relacionamentos mais saudáveis e duradouros. Além disso, as crescentes taxas de mortalidade 

materna geraram preocupações relativas à maturidade corporal das meninas para contrair 

núpcias, sugerindo a necessidade de pensar o aumento da idade para concretizar as uniões. No 

entanto, “apesar das transformações ocorridas com relação à idade ao casar e a natureza dos 

arranjos matrimoniais, o casamento em si manteve um papel central na vida da grande maioria 

das mulheres da elite” (HAHNER, 2012, p. 62).  

                                                
46 O dote foi uma prática herdada dos portugueses. O pai, em geral escravocrata, senhor-de-engenho de cana-de-
açúcar ou de fazenda de café, combinava o casamento da própria filha com o filho de outro senhor, também de 
posses. A moça levava consigo um dote, em bens e dinheiro. 
47 Médicos e sanitaristas que representavam uma linha de pensamento denominada higienista, surgida entre os 
séculos XIX e XX. Eles consideravam a doença como um fenômeno social que envolvia todos os aspectos da vida 
humana. Defendiam a necessidade de higiene e limpeza social por intermédio da adoção de padrões sociais e 
comportamentos em nome da saúde. 
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 A família, como referência do lar, ganhou relevância no cenário social, sendo coroada 

como local onde os indivíduos podiam encontrar proteção, aconchego e segurança. A 

privacidade tornou-se o centro das preocupações e, ao mesmo tempo, acentuou a importância 

da prevalência de famílias nucleares, formadas por mãe, pai e filhas(os). Nesses arranjos, a 

perspectiva de conferir à intimidade do lar um espaço próprio à gente da casa constituiu uma 

necessidade fundamental para manter vivo o espírito familiar. Para as mulheres, essa nova 

caracterização do ambiente doméstico, colaborou para ratificar o estatuto social a elas 

endereçado, convidando-as a assumir o lugar de mãe devotada e dedicada, em especial aos 

cuidados com a casa e a atender as necessidades educacionais das filhas(os). Era preciso que a 

mãe assumisse, de preferência, o próprio lugar junto à sua prole e dispensasse os cuidados, por 

exemplo, das amas de leite. Ela devia se preocupar e se responsabilizar pela formação moral 

das crianças e apropriar-se do papel de esposa afetuosa, submetida ao marido, mas que 

conquistava, pela primeira vez, a oportunidade de se colocar em relação às decisões familiares. 

As mulheres, nesse momento, conquistaram uma certa expressividade no âmbito familiar, que 

passou a reconhecer a importância e a influência direta que elas podiam exercer junto às filhas 

e aos filhos. 

 O trabalho considerado produtivo, aquele que incrementava o desenvolvimento 

utilitário da sociedade, continuava sendo reduto exclusivo dos homens, já que os cuidados com 

o lar e a prole se consolidaram como apanágio da mulher das elites, figura ilustrativa do espaço 

privado. A família conjugal moderna ajudou a intensificar a identificação e a definição do 

estatuto social relativo a ambos os sexos. As mulheres das classes privilegiadas apropriaram-se 

da insígnia de dona do lar (dona-de-casa), enquanto os homens se tornaram representantes em 

potencial do espaço público. Embora, ambos desfrutassem de uma certa relevância em seus 

espaços, a hierarquização das relações manteve-se de forma indelével, cabendo ao homem 

exercer o domínio sobre a família, que o associava à imagem de chefe soberano. Esse modelo 

de configuração familiar refletia, principalmente, a classe social que despontava no cenário 

nacional dessa época como classe dominante, a burguesia. Ele não se tornou unânime na 

sociedade em função das discrepâncias socioeconômicas e étnicas que orientavam e 

influenciavam diretamente a forma como a sociedade se organizava e, por consequência, o 

ambiente familiar. As classes dominantes passaram a ditar os novos parâmetros que deviam 

guiar a maneira de ser da sociedade como um todo, porque a busca por uma nova sociedade 

requeria a construção de um modelo mais civilizado, que tinha como inspiração o modelo 

europeu. 
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 A sociedade, nesse momento, assistia ao acentuado desenvolvimento industrial, 

demandando mão de obra para o exercício do trabalho produtivo. Esse processo de 

industrialização vai impactar profundamente o modelo da situação feminina até então vigente. 

Mulheres e crianças, representantes das classes menos favorecidas, começaram a ser recrutadas 

como contingente importante, já que era necessário unir forças para alcançar o objetivo 

principal dessa sociedade, o desenvolvimento econômico. 

 Em 1872, ano do primeiro censo realizado no Brasil, o Recenseamento Geral do Brasil 

revelou que a força de trabalho feminina apresentava certa expressividade como mão de obra 

industrial. Esse panorama se modificou significativamente em 1950, com as mulheres 

representando apenas 20% desse contingente. Diferente do que se possa imaginar, esse cenário 

não estava relacionado com o retorno das mulheres ao lar. Era, antes de tudo, um reflexo do 

aumento da oferta de trabalhadores masculinos ocorrida nas primeiras décadas do século XX, 

principalmente, com a entrada de grandes volumes de imigrantes europeus e da acentuada 

migração do campo para os centros urbanos. 

 Nesse contexto, os valores familiares modernos encontraram terreno fértil para germinar 

uma nova concepção relativa a mulheres e homens, contribuindo para fixar a mulher, de 

qualquer classe social, aos domínios do lar. 

 As ideias em torno da importância da formação de trabalhadores ideais fizeram com que 

a mulher-mãe ganhasse relevância como figura fundamental da estrutura familiar. Ela era 

responsável pelo desenvolvimento de hábitos adequados, adquiridos na rotina doméstica 

conduzindo, assim, toda a formação dos membros da família. Era preciso tentar garantir o 

desenvolvimento de seres humanos mais responsáveis, disciplinados e comprometidos com a 

própria representatividade social. Cabia à mãe cuidar e vigiar o comportamento das filhas e dos 

filhos para que fizessem escolhas favoráveis à ordem social. Além disso, surgiram as primeiras 

iniciativas em torno da tentativa de esclarecer o lugar da infância, preocupação que se acentuou 

em decorrência da aceleração expressiva do crescimento demográfico. Era necessário propagar 

a ideia que de 0 a 18 anos os seres humanos estavam formando o próprio arcabouço corporal e 

psicológico e, portanto, deveriam ser resguardados de práticas que colocassem em risco a sua 

saúde. Com os olhares voltados para infância médicos e psicólogos engrossavam as correntes 

que defendiam a conveniência de regular as brincadeiras infantis como forma de assegurar um 

desenvolvimento mais pleno e saudável para meninas e meninos. Contudo, era sobre o corpo 

da menina que se impunha uma maior vigilância. As brincadeiras consideradas adequadas eram 

aquelas que não colocavam em risco a integridade do corpo e, ao mesmo tempo, aquelas que 

auxiliavam a demarcar os papeis e as habilidades esperadas de ambos os sexos. A escola, aos 
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poucos, tornou-se uma forte aliada dessa conformação social, reforçando a construção dos 

papeis, ao adquirir o status de local apropriado à educação formal para os dois contingentes. 

Nos Estados Unidos, por exemplo, em 1940, a ideia de azul remeter ao menino e rosa à menina 

ganhou fôlego e passou a ser amplamente defendida e prontamente assumida. Era importante 

padronizar a produção que atingia largas escalas, o que influenciou, de maneira irrefutável, 

diversas sociedades ao redor do mundo. Essa ideia não tardou a chegar no Brasil, adensando os 

discursos em torno da legitimidade da diferença entre meninas e meninas e sustentou os 

parâmetros utilizados para definir o que era próprio da natureza feminina e masculina. 

 

2.4.A Mulher no Século XX 

 

 No início do século XX, o cenário nacional clamava por assistir ao desempenho de 

outros papeis pelo contingente feminino tanto no âmbito privado quanto no público, o que 

exigia repensar a possibilidade de alavancar o aumento gradativo da escolarização das meninas. 

Muitas passaram a cursar o primário, o ginásio e o secundário − normal. No entanto, o número 

de estudantes que conseguiam concluir o secundário não era promissor: poucas continuavam e 

dedicavam, de preferência, a carreiras como Magistério e Enfermagem, identificadas como 

expressão da extensão dos cuidados com o lar. Nessa época, as subjetividades femininas eram 

moldadas tendo como base os padrões de comportamento inspirados na organização social e 

reforçados pela família, pela escola e pela literatura divulgada. Somente em 1922, no Brasil, 

foi permitido o funcionamento das primeiras escolas mistas: Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, 

e Liceus Provinciais48, onde meninas e meninos podiam desfrutar do mesmo espaço e do acesso 

a um conhecimento mais igualitário. Lentamente, a esperança de muitas mulheres e o desejo de 

ingressar no ensino superior e concorrer a carreiras, anteriormente consideradas apanágios do 

universo masculino, foi reacendida. O investimento na própria carreira e a busca pela 

independência começavam a mostrar a própria cara, ensaiando os primeiros passos do que 

deflagraria a corrida em prol da futura afirmação feminina.  

 

 

 

 2.4.1. Pioneiras do Protagonismo Feminino  

                                                
48 Essas eram as únicas instituições cujos diplomas qualificavam automaticamente os alunos a ingressarem no 
ensino superior. 
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 O movimento desencadeado pelas mulheres europeias e estadunidenses, na primeira 

metade do século XIX, repercutiu no modo de pensar das mulheres brasileiras e latino-

americanas. Na Revolução Francesa (1789-93), o exemplo de Olympe de Gouges49, que propôs 

a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, um modelo feminino e crítico da Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789), serviu de inspiração para as iniciativas em favor 

das ideias que propagavam o direito e a ressignificação dos papeis sociais conferidos às 

mulheres, intensificando-as. A França se destacou pela criação e participação de movimentos 

que se dedicavam a validar a participação social da mulher como cidadã, avançando em termos 

de defesa da igualdade de direitos civis e também dos direitos relativos ao amor livre, ao 

reconhecimento da sexualidade e de aspectos ligados à posição da mulher no âmbito familiar. 

As mulheres norte-americanas, por sua vez, também não ficaram para trás e se destacaram como 

fortes motivadoras dos movimentos que se espalhavam pelo mundo. Fundaram associações de 

cunho político, nas quais defendiam desde o direito ao exercício da cidadania, passando pela 

legitimação do divórcio, até o direito ao amor livre. No entanto, o movimento se fragmentou 

porque algumas defendiam, de forma mais enfática, o direito de voto – Movimento Sufragista 

− enquanto outras se motivavam mais para as questões relativas à sexualidade, à educação e 

aos papeis conferidos à mulher, subordinada aos mandos e desmandos do contingente 

masculino. Os movimentos se especificaram sobre questões diferenciadas, mas todos tinham 

como eixo comum a superação das relações de opressão que insistiam em condicionar a 

existência feminina. 

 Depois de um longo período de estudos na Europa, Bertha Lutz50 desembarcou no Brasil, 

em 1918, trazendo na bagagem, além dos conhecimentos em biologia adquiridos na Inglaterra 

e na França (Universidade de Paris − Sorbonne), a vontade de protagonizar a campanha pela 

emancipação feminina, motivada pelos movimentos desencadeados pela Europa e pelos 

Estados Unidos da América. Sua filosofia estava atrelada à ideia de emancipação como luta das 

minorias pela igualdade em relação aos direitos políticos para todos os representantes da 

população, legitimando-os como cidadãos. Na perspectiva de Bertha, era preciso conferir às 

mulheres o acesso ao voto e, assim, emancipá-las em relação ao domínio masculino. Sua 

                                                
49 Pseudônimo de Marie Gouze. Liderou o movimento por uma vida mais digna para as mulheres durante a 
Revolução Francesa. Autora do panfleto Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, foi condenada à morte e 
guilhotinada em 1793 por criticar a desigualdade entre os sexos na sociedade francesa do século XVIII. 
50 Bertha Lutz nasceu em São Paulo, no ano de 1894. Bióloga de profissão, participou ativamente os 
movimentos feministas e a política nacional. Trabalhou como pesquisadora no Museu Nacional no Rio 
de Janeiro e consagrou-se como uma figura expressiva e de referência nos movimentos de mulheres.  
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chegada no território nacional foi marcada pela admissão, em primeiro lugar, como bióloga no 

Museu Nacional do Rio, o que lhe conferiu a oportunidade de ser reconhecida como a segunda 

mulher a entrar na esfera dirigente do serviço público no Brasil. Apesar de estar tomada por um 

forte espírito de militância, Lutz conseguiu manter um discurso moderado e assim, atingiu seus 

propósitos de não afrontar em demasia os conservadores e, ao mesmo tempo, agregar 

simpatizantes à causa feminina. Segundo ela, era preciso garantir: 

  
[...] espírito de iniciativa, exercício do trabalho e educação. Nessa visão, poder 
trabalhar é determinante, pois propicia às mulheres os meios de subsistência, 
livrando-as de uma ‘dependência humilhante para elas’ e ‘nefasta para os 
homens’, e favorece o amadurecimento da personalidade feminina, ajudando 
a ‘disciplinar a vontade e educar o pensamento’ (SOIHET, 2012, p. 220). 

  

 Naquele contexto, as mulheres se transformavam em poderosos instrumentos para 

promoção do desenvolvimento não só pessoal, individual, mas também de toda a nação. 

 Em 1920, Lutz e Maria Lacerda de Moura51 criaram a Liga para Emancipação Intelectual 

da Mulher − uma entidade com perfil voltado para formação de grupos de estudos, entidade 

que defendia ideias contrárias ao assistencialismo praticado pelas associações cristãs e outas 

instituições de caráter eminentemente filantrópico. A educação tornava-se o instrumento 

necessário para promover a capacitação de maneira mais igualitária do contingente feminino, a 

fim de atender às demandas do exercício profissional. Nesse período, enquanto os rapazes eram 

encaminhados para a formação superior, as jovens se limitavam a cursar as escolas normais, 

identificadas como prolongamento do ambiente doméstico e, ao mesmo tempo, locais 

adequados de formação, criados para prepará-las com o objetivo de desempenhar, com 

excelência, as atividades a elas endereçadas − a administração do lar, os cuidados com o marido 

e as(os) filhas(os). As portas das instituições de ensino superior foram abertas às mulheres em 

1879. Contudo, foram poucas que, ao cursarem o curso secundário em entidades particulares 

e/ou confessionais, se engajaram no ensino superior. 

 Com decorrer do tempo, o que tinha ocorrido dentro dos movimentos feministas francês 

e norte-americano também aconteceu no movimento brasileiro: Bertha Lutz e Maria Lacerda já 

não comungavam das mesmas ideias; as divergências entre ambas aumentavam e o afastamento 

não tardou a acontecer. Para Moura, os grupos de estudo estavam muito vinculados às questões 

                                                
51 Natural de Manhuaçu, foi professora, escritora e feminista.	Escreveu sobre os movimentos em que militou, sem 
deixar de criticá-los, tratando de temas polêmicos para a época, como direitos femininos, maternidade 
compulsória, antifascismo, amor livre e antimilitarismo.  
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relativas ao sufrágio feminino, deixando de lado a necessidade de educar racionalmente a 

mulher para que ela conseguisse alcançar a verdadeira emancipação intelectual. Além disso, o 

acesso ao voto era visto como privilégio concedido às mulheres de classe média, o que 

contrariava a aspiração de atingir a estrutura e a ordem vigente na sua totalidade. Sendo assim, 

Moura decidiu se afastar dessa vertente do movimento feminista e assumiu outras bandeiras 

mais radicais e voltadas para questões consideradas polêmicas para a época como a sexualidade 

e o corpo. Com essa atitude, ela passou a ser considerada anarquista pelo próprio movimento 

(SOIHET, 2012). 

 Bertha, por sua vez, continuou inspirada a defender o direito do voto feminino e todas 

as questões que estavam diretamente relacionadas a esse tema. Sua preocupação era conseguir 

proteger a obtenção de garantias para a mulher sob a custódia da lei.  

 A década de 20 do século XIX foi destacada como um período privilegiado no tocante 

às lutas e propostas de mudanças, colocando em ebulição aspectos sociais e políticos que 

sustentavam a “República dos Coronéis”. Em 1922, eventos como a Semana da Arte Moderna, 

a Revolta do Forte de Copacabana, a formação do Partido Comunista Brasileiro, o aumento de 

manifestações do tenentismo e do comunismo serviram para incendiar ainda mais os levantes 

contra a ordem estabelecida. Anita Malfatti52 ganhou destaque ao trazer para a Semana da Arte 

Moderna um novo grafismo, independente da academia, promovendo um salto cultural 

marcado pela sua independência, originalidade e inventividade. Esse contexto ajudou a 

aumentar a força do movimento feminista no território brasileiro. Atrelado a isso, as ideias 

modernistas e o feminismo ganhavam mais adeptos tanto por parte das esferas relativas ao 

universo feminino quanto masculino. A perspectiva era considerar a defesa dos direitos 

relativos às mulheres: 

  
uma filosofia universal que considera a existência de uma opressão específica 
a todas as mulheres. Essa opressão se manifesta tanto a nível das estruturas 
como das superestruturas (ideologia, cultura e política). Assume formas 
diversas conforme as classes e camadas sociais, nos diferentes grupos étnicos 
e culturas (TELES, 1999, p.10). 

  

 O significado mais amplo dessa forma de feminismo, era se tornar um movimento 

político capaz de questionar as relações de poder, a opressão e a exploração de grupos de 

pessoas sobre outras. Era uma maneira de contrapor radicalmente o poder patriarcal, 

                                                
52 Considerada uma das mais importantes artistas plásticas brasileiras da primeira fase do modernismo. 
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transformando as esferas social, econômica, política e ideológica de toda a sociedade. Ademais, 

era uma maneira de buscar, de forma humanista, a libertação das mulheres e dos homens que 

tinham sido vítimas do mito do império dos valores viris, que os aprisionavam na ideia de que 

somente esses valores lhes garantiriam acesso ao poder, à força e à inteligência. 

  O estreitamento dos laços entre instituições internacionais contribuiu para desencadear 

a 1ª Conferência Interamericana de Mulheres, em Baltimore, nos Estados Unidos da América 

(USA), e a aproximação com a National American Woman’s Suffrage Association (NAWSA), 

liderada por Carrie Chapman53, favoreceu a elaboração dos estatutos da Federação Brasileira 

para o Progresso Feminino, fundada sob a supervisão de Bertha Lutz. Essa federação tinha o 

objetivo de impulsionar os ânimos em prol do voto feminino e garantir a educação da mulher, 

elevando o nível de instrução desse contingente. Além disso, pretendia obter garantias 

legislativas favoráveis ao trabalho feminino, assessorar as mulheres em relação às escolhas 

profissionais e, ao mesmo tempo, esclarecê-las sobre as questões sociais, assegurar os direitos 

políticos e prepará-las para o exercício consciente desses direitos, ou seja, “coordenar e orientar 

os esforços da mulher no sentido de elevar-lhe o nível de cultura e tornar-lhe mais eficiente a 

atividade social, quer na vida doméstica quer na vida pública, intelectual e política” (SOIHET, 

2012, p. 224). Daí em diante, o Brasil assistiu à incidência cada vez maior de encontros, 

congressos e conferências voltados a assegurar ao contingente feminino uma notoriedade 

jamais vista ao longo da história, edificada pelas ações de mulheres dispostas a combater a 

discriminação e a subalternidade feminina, ao criarem meios para que as elas se tornassem 

protagonistas de sua própria vida e história.  

 Em 1922, foi realizado no Rio de Janeiro o 1º Congresso Internacional Feminino, 

organizado por Bertha Lutz em parceria com Carrie Chapman. Nove anos depois o 2º 

Congresso Internacional Feminista se manifestava diante da situação política do país, 

encaminhando para o então chefe do Governo Provisório, Getúlio Vargas, reivindicações que 

apelavam para a aceitação da participação das mulheres na vida pública do Brasil com o direito 

de votar, de serem votadas e de desfrutarem as mesmas condições permitidas aos homens. No 

ano seguinte, o Brasil ganhou um novo Código Eleitoral, no qual o Decreto 21. 076, de 24 de 

fevereiro, estabeleceu o voto secreto e o voto feminino. O Brasil se tornou, então, o segundo 

país latino-americano a estender o direito de voto às mulheres, ficando atrás apenas do Equador. 

                                                
53 Jornalista e professora. Ganhou notoriedade por atuar na liderança do movimento estadunidense a favor do voto 
das mulheres. Presidiu, nos Estados Unidos, a Associação Nacional para o Sufrágio Feminino e fundou a Liga das 
Mulheres Eleitora e a Aliança Internacional da Mulher. 
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Mas, foi somente em 1934, que esse decreto ganhou espaço na Constituição em decorrência das 

fortes pressões feministas.  

 Com a implantação do Estado Novo, Getúlio Vargas orquestrou o fechamento do 

Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas (estaduais) e das Câmaras de Vereadores 

(municipais). Em meio a esse clima, os movimentos sociais silenciaram suas manifestações 

pois os militares passaram a reprimir violentamente qualquer manifestação social. Nesse 

momento, a luta das mulheres se confundiu com a luta de todo o povo que se implicou na 

resistência ao autoritarismo em defesa da democracia. Além disso, o advento da segunda guerra 

mundial, no período entre 1939-1945, contribuiu para desviar a atenção das mulheres que 

passaram a se dedicar a apoiar os soldados que se dirigiam ao confronto. Era preciso dar suporte 

material aos combatentes e as reivindicações ficaram em segundo plano. Quando a guerra 

terminou, elas voltaram com força total e se identificavam, cada vez mais, com a ideia de 

formular estratégias capazes de combater a discriminação sexual e permitir a implantação de 

discussões em torno de temas como saúde e criança. 

 O Instituto Feminino para o Serviço Construtivo (IFSC) surgiu em 1946, sendo 

identificado como o pontapé inicial para a formação da Federação de Mulheres do Brasil 

(FMB), em 1949. Esse instituto protagonizou o surgimento de um novo movimento feminino 

brasileiro, pautado na orientação política do pensamento de esquerda, principalmente, aquele 

defendido pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB). O pressuposto básico era intensificar a luta 

das mulheres por uma nova sociedade, mais igualitária, abolindo as classes sociais e, por 

consequência, as outras formas de opressão.  

 O ano de 1946 ficou marcado como o 1º ano de Comemoração do Dia Internacional da 

Mulher e da reunião do Conselho de Federação Democrática Internacional de Mulheres 

(FDIM). Nesse momento, elas estavam tomadas pelo sentimento que retratava uma das suas 

maiores aspirações: “[...] não abriremos mão da nossa feminilidade por isso mesmo queremos 

nosso lugar na sociedade” (SOIHET, 2012, p. 231). A preocupação maior era defender a própria 

inserção na sociedade de maneira plena, sem que para isso fosse preciso colocar em prática a 

inversão dos papeis sexuais. 

  Durante todo o século XIX, principalmente entre 1840 e 1890, as articulações em torno 

do pensamento emancipador relativo à condição feminina se expandiram, alimentando a 

produção das obras consideradas de reflexão, jornais e revistas que retratavam preferivelmente 

questões próprias das mulheres. 

 O movimento emancipatório não se consolidou nesse momento porque encontrou fortes 

resistências por parte da legislação e por parcelas da sociedade que criavam obstáculos ao 
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ingresso das mulheres tanto no nível superior de ensino quanto no exercício da própria 

cidadania relativa ao direito de voto. 

 Apesar de todo o investimento empreendido pelo movimento feminista brasileiro, 

liderado por Bertha Lutz, um sem número de falhas foi identificado e comprometeu a efetiva 

emancipação da mulher, já que a força das ideias em torno da inclusão desse contingente na 

participação política nacional não foi suficiente para oferecer uma reformulação das obrigações 

que cabiam às mulheres e aos homens, reforçando a divisão de atribuições entre ambos os sexos. 

De qualquer forma, foi um momento importante para a condição feminina, porque permitiu que 

as mulheres fossem pensadas para além dos papeis relacionados ao lar e à família, ganhando 

notoriedade como pessoas com capacidades profissionais, intelectuais, com possiblidade de 

eleger representantes e de ocupar, elas mesmas, cargos públicos. 

 

 2.4.2. Nísia Floresta e Educação na Reflexão Feminina 

 

 A abertura da Faculdade de Medicina e de Direito para as mulheres, em 1879, foi 

resultante de uma intensa jornada empreendida pelas mulheres ao longo do século XIX e 

significou um marco importante para modificar a situação feminina junto ao sistema educativo. 

Essa luta foi identificada pela presença ativa de mulheres que se tornaram referência no 

contexto educacional brasileiro. Dentre elas, merece destaque Dionísia Pinto Lisboa, ou 

Dionísia Gonçalves Pinto, mais conhecida pelo pseudônimo Nísia Floresta Brasileira Augusta 

ou apenas Nísia Floresta. Essa potiguar, nascida em 1810, casou-se aos 13 anos com Manuel 

Alexandre Seabra de Melo e passou a viver uma união imposta, resultado de um arranjo 

familiar, o que era recorrente na época.  Contudo, rapidamente, desfez essa combinação, 

abandonou o marido e se mudou para Olinda, onde conheceu um jovem acadêmico estudante 

de direito, Manuel Augusto de Faria Rocha, com quem teve uma menina e um menino. Nísia 

ganhou notoriedade e passou a ser descrita como educadora feminista e reformista social ao 

publicar, em 1832, Direitos das mulheres e injustiça dos homens, considerada a livre 

tradução da obra apontada como o principal tratado feminista da época, A vindication of the 

rights of woman54, de Mary Wollstonecraft55.   

A vindication of rights of woman foi publicada em Londres, no ano de 1792, e imediatamente 

traduzida para o francês, sendo divulgada em toda a Europa até sua introdução em solo 

estadunidense. Essa obra surgiu como resposta a dois atos de cunho político: a “Declaração de 

                                                
54 Uma reivindicação dos direitos da mulher (traduzido pela autora da tese). 
55 Escritora do século XVIII, que se dedicou reformular as concepções relativas às mulheres. 
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Independência” (4/7/1776) nos Estados Unidos e a “Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão” (26/8/1789) na França, que fizeram germinar o novo conceito político que agitaria e 

transformaria o pensamento liberal europeu, reconhecendo os direitos do homem. Esses 

movimentos inspiram a autora a denunciar a forma como as mulheres estavam sendo colocadas 

à parte em relação aos direitos sociais e como estes tornavam-se privilégio dos homens, 

considerados como representantes universais da humanidade. A ideia de que a verdadeira 

liberdade reclamava o estabelecimento de relações equitativas entre mulheres e homens foi 

sustentada por Wollstonecraft e contrariava o argumento de Jean-Jaques Rousseau, que insistia 

em desqualificar a educação para as mulheres, identificando-a como instrumento capaz de 

causar a perda do poder natural feminino sobre os homens. Ciente da relevância e da influência 

exercida por Rousseau nessa época, a autora se dedicou a examinar a obra Émile ou De 

l’education56 dizendo-se mais indignada do que admirada com o modo como ele retratava os 

papeis destinados a Emílio e a Sofia. A descrição minuciosa de Rousseau salientava os traços 

essenciais para se tornar o homem ideal, representado por Emílio, e a mulher ideal; 

personificada por Sofia. Esta última devendo, única e exclusivamente, viver e ser educada para 

agradar e atender as necessidades de Emílio. Contrariando essa lógica, Mary Wollstonecraft 

afirmava: “[...] a melhor educação será a que consiste em exercitar a inteligência de tal modo 

que fortaleça o corpo e desenvolva o coração, ou em outras palavras, permite a cada indivíduo 

adquirir tal costume na virtude, que seja independente (WOLLSTONECRAFT apud 

AUGUSTA, 1989, p. 115). Suas ideias alimentavam a certeza de que a mulher não devia 

pleitear o poder sobre o homem, mas sobre a própria existência e, para tanto, era necessário 

favorecer a busca pela formação de um novo sujeito social, com capacidade de se constituir e 

se realizar. As diferenças entre os sexos não eram compreendidas como naturais e precisavam 

ser interpretadas como construções sociais, sujeitas à mudança. 

 A obra dessa autora serviu de inspiração para Nísia, permitindo que ela percebesse a 

similaridade da situação vivida pelas mulheres, de maneira quase universal, em diversas 

sociedades ocidentais, e manifestasse suas próprias ideias em relação aos direitos femininos. A 

vindication of the rights of woman e Direitos das mulheres e injustiça dos homens tiveram 

como prerrogativa a denúncia sobre a condição da mulher como classe oprimida e 

reivindicavam a busca por uma sociedade mais justa, na qual ela fosse respeitada e tivesse 

acesso aos mesmos direitos conferidos ao homem.  A preocupação, naquele momento, era 

desvelar a forma como as mulheres brasileiras estavam oprimidas pelas concepções que 

                                                
56 Emílio, ou, Da educação. Obra escrita por Jean-Jacques Rousseau em 1712-1778, na qual o autor se dedica a 
descrever os pressupostos educativos essenciais ao desenvolvimento do homem naturalmente bom. 
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orientavam a vida em sociedade no cenário nacional. Tomada por essa perspectiva, Nísia 

afirmava que as desigualdades, responsáveis por alocar as mulheres em um estado de 

inferioridade, resultavam da educação e das circunstâncias da vida. Nenhuma mulher deveria 

ser considerada menor quanto ao entendimento, à competência, ao saber ou ao aprendizado, já 

que desempenhavam tarefas de procriação, essenciais à manutenção do “Estado Social” 

(AUGUSTA, 1989, p. 10). 

 Aos vinte e quatro anos com dois filhos e uma mãe para sustentar, vivendo em Porto 

Alegre, Floresta iniciou sua carreira como docente, ministrando aulas em uma escola. Aos 

poucos, sua trajetória como educadora foi se concretizando e, em 1838, fundou no Rio de 

Janeiro o Colégio Augusto voltado à educação das mulheres. Essa instituição funcionou por 

dezessete anos e divulgou as ideias defendidas por Nísia, que priorizava a educação e a 

valorização social da mulher e, ao mesmo tempo, reivindicava a liberdade religiosa e a abolição 

da escravatura em todo o território nacional. Para ela, era fundamental capacitar as mulheres 

por meio da educação e ressaltar a sua importância na e para a sociedade. As ideias defendidas 

por Nísia se expressavam em um tempo em que a maioria das mulheres não só não escrevia 

como nem mesmo recebia instrução formal, revelando o caráter revolucionário da sua atuação 

que assumiu uma posição de vanguarda dentro do movimento feminista no Brasil. As críticas 

ao Colégio Augusto foram intensas, pois o programa de estudos incluía diversas disciplinas e o 

emprego de novos métodos de ensino, desconhecidos pelos docentes brasileiros, considerados 

inovadores e pedagogicamente sólidos. Além disso, Nísia era contrária a comercialização do 

ensino praticada por indivíduos não qualificados que, com frequência, abriam escolas de bela 

aparência, porém, sem consistência para promover uma educação de boa qualidade. 

 A educação das mulheres no Brasil, de princípios do século XIX, estava estruturada em 

torno da visão europeia de instrução e educação. As mulheres deviam ser educadas para formar 

o caráter e os homens deviam ser instruídos para desenvolver o intelecto. O objetivo principal 

da educação da mulher brasileira era preservar a pureza, principalmente em relação à sua 

sexualidade, e assegurar a manifestação de um comportamento correto perante a sociedade. 

 Nísia se contrapôs a essa mentalidade, fortalecendo o conceito de seu colégio como uma 

instituição séria e comprometida com a instrução das mulheres. O desempenho intelectual 

apresentado por suas alunas rendeu uma série de críticas tanto ao colégio como à sua diretora. 

Muitos diziam que, ao assumir uma posição masculina, estava desfavorecendo a preservação 

do estatuto social da mulher. Ela conseguiu publicar e divulgar suas ideais no âmbito nacional 

e estrangeiro, sendo traduzida para o francês e o italiano. Suas obras foram consideradas de 

caráter doutrinário, já que abordavam a temática feminina centrada no conceito de maternidade 
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como elemento fundamental para a formação de seres humanos comprometidos com a realidade 

social e capazes de atuar como promotores da ordem e do desenvolvimento integral da 

sociedade. 

 No ensaio A mulher (1859), Nísia defendia posições tradicionais em relação aos papeis 

sociais conferidos à mulher, principalmente aqueles que se relacionavam à educação das(os) 

filhas(os). No seu ponto de vista, era preferível se dedicar à luta pela educação das mulheres 

em detrimento da defesa dos direitos do sexo, que deixava a cargo de Wollstonecraft, Condorcet 

e demais autores (FLORESTA, 1989, p. 29). 

 Diferente daquilo que se podia imaginar, o interesse da autora não era se aliar ao 

discurso hegemônico que vigorava naquele momento, mas subvertê-lo à sua maneira, 

angariando o maior número possível de simpatizantes à causa, por meio de uma narrativa que 

se aproximava dos padrões vigentes na época. Os argumentos que fundamentavam sua teoria 

estavam pautados na ideia, “[...] cumprindo as funções tradicionais, a mulher conseguiria 

ultrapassar as fronteiras estabelecidas, pois exerceria influência significativa sobre a família, o 

que acabaria por contribuir para o ‘bem da humanidade’” (PRADO; FRANCO, 2012, p. 207). 

Essa visão estava aliada às concepções positivistas de Auguste Comte57 que considerava a 

mulher a primeira educadora dos homens, sendo, portanto, essencial que ela recebesse uma 

formação favorável à sua própria instrução e educação. Criando meninos comprometidos com 

o estatuto de bons cidadãos e empenhados em desempenhar um bom exercício da liderança 

política das nações, ela faria bem à família, a si mesma e a toda espécie humana. A influência 

feminina sobre os homens era encarada como ferramenta fundamental para educá-los e 

regenerá-los, dissipando os preconceitos criados por eles em relação a elas. Nesse sentido, os 

“dons naturais” da mulher podiam lhe garantir uma superioridade moral e a ascendência sobre 

os homens, as(os) filhas(os) e, por consequência, a sociedade, funcionando como armas de 

poder aptas a persuadi-las(os) na busca por um ideal social mais igualitário. 

 Ao longo de toda a sua obra, a autora acalentava a esperança de verem satisfeitos seus 

anseios pelo reconhecimento das potencialidades femininas como agentes de transformação 

social: “Um dia raiará mais propício para nós, em que os escolhidos da nação brasileira se 

dignem de achar a educação da mulher um objeto importante para deles ocuparem-se com a 

circunspecção que merece” (FLORESTA, 1989, p. 81) e, ao mesmo tempo, criticava a forma 

                                                
57 Auguste Comte nasceu na França, em 1798, onde viveu até 1857. Filósofo de formação, foi considerado um dos 
grandes protagonistas da Sociologia e influenciou muitos pensadores que o sucederam. A importância de Comte 
deu-se, sobretudo, pela criação da corrente filosófica do Positivismo, que alcançou relevância mundial, deixando, 
inclusive, grandes marcas na formação histórica da república brasileira. 
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como as mulheres brasileiras eram educadas em relação ao que observou em mulheres de outros 

países. De acordo com ela, nos países europeus, não se inculcava, como no Brasil, à mulher, a 

falsa ideia de que ela não poderia ser por si mesma, tornando-se indispensável a presença e a 

razão masculina como elementos essenciais para fazê-la viver. Sustentava-se a ideia de que, ao 

contrair núpcias, a mulher havia alcançado a única glória a que devia aspirar, esperando do 

marido todas as suas comodidades e a satisfação de todos os seus desejos − direito que julgava 

firmado a partir do momento que se tornava mãe. Era preciso conferir às mulheres outras 

possibilidades de compreensão da própria existência. 

 Preocupada com a instrução adequada das meninas, Nísia alegava que elas deviam ser 

educadas sob o teto paternal, de preferência pelas mães, em condições apropriadas. Ao 

credenciar as genitoras como as melhores preceptoras das filhas, identificando-as como as 

primeiras educadoras e também, como uma amiga “útil” para os homens, desencadeou a 

necessidade de instruir adequadamente essas mulheres para que elas pudessem assumir de 

forma consistente uma missão considerada honrosa. De acordo com essa lógica, uma educação 

eficiente devia privilegiar os cuidados, desde o berço e persistir ao longo do desenvolvimento 

da criança, seja ela menina ou menino. Essa concepção acentuou a concepção de que não havia 

ninguém melhor do que a mãe para conduzir todo esse processo. 

 Outro aspecto importante da obra dessa autora era a capacidade de perceber a 

necessidade de reformar o ensino para atender a demanda nacional. Embora fortemente 

influenciada pelas perspectivas estrangeiras, em particular por aquelas da Europa, considerava-

se simpática às iniciativas que estavam aliadas às exigências locais. Para ela:  

 
Um ou outro pai conseguirá educar bem seus filhos, mas, não estando esta 
educação no espírito de seu país, eles permanecerão estrangeiros no meio de 
sua própria sociedade, e nada terá o país ganho com estas frações diminuídas 
da enorme soma dos prejuízos e erros que presidem à educação geral (id., 
ibid., p. 108). 

   

 O pensamento de Nísia, nos dias atuais, poderia soar conservador; mas, é importante 

ressaltar que se tratava de uma pensadora inserida em uma sociedade patriarcal de meados do 

século XIX, marcada por preconceitos que enclausuravam as mulheres nas próprias casas, 

restringindo-lhes o direito de estudar, de escolher o marido e de manifestar uma simples 

opinião, cabendo-lhes a responsabilidade direta de criar as(os) filhas(os). Uma mulher em todos 

os sentidos, fruto de seu próprio tempo, sujeita ao quadro social e ideológico que a realidade 

brasileira vivia naquele momento, enfrentando questões adversas, mas que conquistou o 
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respeito e a admiração de muitos intelectuais e passou a ser considerada uma autora de 

fundamental importância no capítulo da história intelectual do Brasil. 

 A despeito de qualquer crítica, Nísia demonstrou o ineditismo de suas ideias em uma 

realidade pouco favorável à expressão da inteligência feminina, levantando-se como uma 

verdadeira representante dos interesses das mulheres diante do obscurantismo a que ficaram 

submetidas ao longo da história. Sua contribuição foi considerada importante para o movimento 

de levante das mulheres que pouco a pouco ganhava legitimidade no contexto nacional. 

 

 2.4.3. Helena Antipoff e a Mudança do Cenário Educacional do País 

 

 Outra personagem feminina que contribuiu para modificar a cara do cenário educativo 

brasileiro foi Helena Antipoff. 

 Nascida na Rússia, em 1892, filha de um capitão do exército russo e de uma pedagoga, 

Helena viveu as sucessivas crises políticas ocorridas no próprio país. As primeiras noções sobre 

educação ficaram sob aos cuidados de sua própria mãe, formada em pedagogia e, portanto, 

capaz de guiá-la em seus contatos iniciais com as letras. Já na Escola Normal, foi incentivada 

por um professor, discípulo de Pavlov58, a se dedicar aos estudos científicos, identificando-se 

com obras realistas que retratavam a condição das classes populares da Rússia, fato que 

contribuiu para despertar a própria consciência política e a vontade de participar nas 

transformações sociais.  

 Quando sua família resolveu deixar a Rússia por questões políticas, rumo a Paris, Helena 

decidiu continuar seus estudos na Universidade de Paris, Sorbonne, optando, a princípio, pela 

Medicina e, em um segundo momento, pela Psicologia, que lhe permitiu ter acesso a filósofos 

psicólogos como Henri Bergson59, Pierre Janet60, Alfred Binet61, Théodore Simon62 e Édouard 

Claparède63, pesquisadores considerados referências no trato da psicologia experimental e da 

                                                
58 Ivan Petrovich Pavlov foi um fisiologista russo premiado com o Prêmio Nobel de Medicina, em 1904, por 
suas descobertas sobre os processos digestivos de animais. Ganhou notoriedade ao descrever o funcionamento 
do condicionamento clássico. 
59 O filósofo e diplomata francês, Henri-Louis Bergson nasceu em Paris, no ano de 1859. Este pensador defendeu 
ideias fundamentais para o desenvolvimento da filosofia moderna e ajudou na concepção da fenomenologia como 
escola de pensamento na Filosofia e na Psicologia.  
60 Psiquiatra, psicólogo e neurologista francês que contribuiu para interpretar as doenças mentais como desordens 
da consciência geradas no nível inconsciente. 
61 Pedagogo e psicólogo francês que ficou conhecido pelas suas contribuições para o estudo da psicologia infantil. 
62 Psicólogo e médico ajudou na elaboração do primeiro teste de medida da inteligência – Escala Métrica de 
inteligência, juntamente com Alfred Binet. 
63 Foi neurologista e psicólogo. Um dos líderes dos estudos em torno do desenvolvimento infantil. Ganhou 
notoriedade pelos seus estudos nas áreas da psicologia infantil, da pedagogia e da formação da memória.  
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abordagem fenomenológica na época. Desses todos, foi Édouard Claparède, médico e psicólogo 

suíço que influenciou mais diretamente e de maneira intensa a carreira dessa estudiosa. Diretor 

do Laboratório de Psicologia da Universidade de Genebra desde 1904, Claparède ficou 

reconhecido como um dos líderes no estudo da psicologia da criança na Europa e protagonizou 

a formação de um grupo de estudiosos e professores de educação em Genebra. Criou, em 1912, 

o Instituto Jean-Jacques Rousseau, escola voltada para a formação de educadores e centro de 

pesquisa em ciência da educação. Como aluna de Claparède, Helena se transferiu para Genebra, 

tornou-se pesquisadora e conclui seus estudos em psicologia e educação no Instituto, em 1914. 

A partir desse momento, intensificou seu interesse pelos assuntos relativos à psicologia infantil 

aliados aos conceitos da Pedagogia, contribuindo diretamente para o desenvolvimento de 

pesquisas relativas a esses temas. Participou, por exemplo, do processo de validação de testes 

de inteligência elaborados por Alfred Binet e Théodore Simon (CAMPOS, 2010, p. 17). 

 As ideias difundidas pelo Escritório Internacional das Escolas Novas, em 

funcionamento desde 1899, influenciaram o trabalho de Helena na medida em que enfatizavam 

a importância do equilíbrio harmônico entre as aprendizagens intelectuais, manuais e artísticas, 

aliando métodos ativos e trabalho individualizado, a fim de favorecer a cultura da autonomia, 

da prática de cooperação e de autogoverno com grupos de crianças. Além disso, promovia a 

redefinição das tarefas dos professores como educadores na direção das escolas, ocupando-se 

com o interesse de formar intelectual e moralmente as(os) alunas(os). Essas ideias encontravam 

ressonância na proposta da Escola Ativa, defendida e implantada como projeto educacional 

desenvolvido pelo Instituto Rousseau, onde Helena participava como pesquisadora ativa. 

   As técnicas de experimentação natural64 e os testes padronizados orientaram a prática 

profissional dessa pensadora e contribuíram para solidificar suas próprias concepções em torno 

da necessidade de aliar os conhecimentos da Psicologia aos da Pedagogia para elaboração de 

um projeto educativo que fosse capaz de promover o desenvolvimento das potencialidades 

integrais de todo o ser humano. 

 Quando o governo de Minas Gerais decidiu instalar uma Escola de Aperfeiçoamento de 

Professores, como um prolongamento da proposta de reforma educacional orquestrada por 

                                                
64 Conceito desenvolvido por Alexandre Lazursk, psicólogo e psiquiatra russo que se dedicou ao estudo 
psicológico da personalidade. Para ele a “experimentação natural” consistia na observação da criança em seu 
ambiente natural, uma alternativa aos testes padronizados. Esse processo tornava possível descrever a 
personalidade da criança considerando aspectos psicomotores, afetivo, cognitivo e volitivo. 
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Francisco Campos65 e Mário Casassanta66, recorreu ao quadro de profissionais do Instituto 

Rousseau de Genebra, considerado, desde 1920, uma referência como centro de estudos sobre 

a psicologia da criança e os métodos da Escola Ativa. A ideia era instalar no território brasileiro 

a modernização do sistema de ensino e ampliar o sistema de ensino público mineiro, movimento 

iniciado pelos protagonistas da Escola Nova. 

 Em 1929, Helena Antipoff aceitou o contrato para trabalhar como professora de 

Psicologia Educacional, por dois anos, em Minas Gerais e, ao desembarcar no Brasil, foi 

recebida por Lourenço Filho67, então coordenador do Laboratório da Escola Normal Modelo de 

São Paulo. Desde a sua chegada, essa pensadora demonstrou afinidade e proximidade com o 

movimento em prol da reforma educativa que se inscrevia na realidade nacional, articulando-

se e transitando entre os líderes que encabeçavam o movimento progressista dos “pioneiros” da 

educação brasileira. Durante toda a sua estadia como professora e pesquisadora, Helena se 

dedicou a ressaltar a importância da escola como local adequado para a aquisição das regras de 

convivência solidária e de atitudes de cooperação e respeito aos direitos humanos, necessários 

ao estabelecimento da verdadeira democracia. Além disso, foi defensora da ampliação da 

formação de professores, organizada e estruturada em sólidas bases científicas. Como diretora 

do Laboratório de Psicologia Experimental, situado em Belo Horizonte, trabalhou na 

construção de um projeto pedagógico capaz de abranger aspectos relativos à psicologia geral e 

individual, ao desenvolvimento mental da criança, técnicas psicológicas e estatística, tudo 

voltado para ajudar a compreender, de forma prática, os processos psicológicos envolvidos na 

aprendizagem como um todo. O laboratório se transformou em um centro de referência em 

pesquisas psico-educacionais, onde Helena podia desenvolver programas de pesquisa inéditos 

no Brasil, inspirados nas crianças mineiras. 

  Uma das suas principais preocupações era entender como o impacto do ambiente social 

podia interferir na promoção da cognição humana, já que defendia a ideia da inteligência como 

resultado da combinação entre as disposições inatas (genéticas), as condições de vida, a cultura 

e a educação. Inspirada por essa concepção, a pesquisadora acreditava que a inteligência seria 

o resultado de um extenso processo de interação do sujeito com o meio social e cultural no qual 

estava inserido. Por isso, se pautava na importância de elevar a escola como local adequado e 

                                                
65 Advogado, professor, jurista e político brasileiro assumiu a direção do Ministério da Educação e Saúde criado 
pelo Governo Provisório da Era Vargas (1930). 
66 Educador e advogado, Mário Casassanta ocupava o cargo de Inspetor-geral da Instrução pública de Minas Gerais 
nos anos de 1928-1931, realizando importantes reformas no ensino público mineiro. 
67 Manuel Bergström Lourenço Filho foi um educador e pedagogo brasileiro que participou ativamente no 
movimento dos pioneiros da Escola Nova. 
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decisivo para o desenvolvimento das capacidades intelectuais das crianças (CAMPOS, 2010, 

p. 60). 

 Os trabalhos de investigação realizados pelo Laboratório de Psicologia identificavam a 

existência de um número elevado de crianças consideradas “anormais”, uma vez que 

demonstravam afastamento em relação à média nos testes de nível mental de inteligência. 

Antipoff preferia utilizar o termo “excepcionais” para evitar a estigmatização dessas crianças e 

sugeriu a criação de classes especiais para atender esse público da mesma forma que Alfred 

Binet havia proposto nas escolas francesas do início do século XX. Segundo Helena, “Essas 

crianças não causavam a impressão de crianças retardadas, ao contrário, extremamente espertas, 

revelaram prodígios de engenhosidade para lutar contra as dificuldades que a vida lhes 

deparava, e para assegurar a própria conservação” (ANTIPOFF, 1931/1992, p. 78 apud 

CAMPOS, 2010, p. 28). A Escola de Aperfeiçoamento de Professores abraçou esse projeto 

criando cursos de formação direcionados para os docentes que atuavam nessas classes especiais 

e, ao mesmo tempo, ampliando o conceito de anormalidade, ressignificando-o como relativo 

não só aos distúrbios orgânicos, hereditários, com severas consequências psicológicas, mas 

também “a anormalidade socialmente produzida por um sistema escolar cujas exigências 

estavam acima das possibilidades das crianças comuns”( id., ibid., p. 68). 

 Motivada por essas descobertas, Helena se volta para criação da Sociedade Pestalozzi 

de Belo Horizonte que deveria prestar assistência, tratamento e estudo às crianças excepcionais 

levando em conta sua própria natureza e as condições do meio onde eram criadas. Ademais, 

procurava dar apoio às crianças em situação de risco social, sempre baseada na educação como 

uma atividade que devia se pautar na ação, na experiência das coisas. Em 1930, a Sociedade 

Pestalozzi adquiriu a Fazenda do Rosário, uma propriedade situada na cidade de Ibirité (MG), 

próxima a Belo Horizonte. O projeto inicial era tornar esse espaço um local para promover a 

profissionalização das crianças do Instituto Pestalozzi em tarefas do meio rural.  

 A implantação do Estado Novo em função do Golpe de Estado de 1937 trouxe 

problemas para a Escola de Aperfeiçoamento porque o Governo de Minas  se recusava a renovar 

o contrato de Helena e decretou o encerramento das atividades da escola em 1946, ao promulgar 

a Lei Orgânica do Ensino Normal, que criou o Instituto de Educação de Minas Gerais e 

incorporou a Escola de Aperfeiçoamento de Professores. Daí em diante esta instituição perdeu 

o caráter de centro de pesquisa educacional. Diante daquilo que parecia uma tentativa de 

silenciamento das produções empreendidas à frente da Escola de Aperfeiçoamento, a 

pesquisadora decidiu ficar de vez no Brasil e retomou, em 1940, seus projetos profissionais, 
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empenhando-se para ampliar a própria atuação no ensino, na pesquisa e na coordenação de 

instituições de educação especial, educação rural e educação de superdotados.  

 Entre os novos projetos estava, a criação da Faculdade de Filosofia da Universidade de 

Minas Gerais com a implantação da cadeira de Psicologia Educacional nos cursos de 

licenciatura e pedagogia e a criação do Centro de Orientação Juvenil (COJ) no Ministério da 

Saúde, no Rio de Janeiro. Este último foi reconhecido como uma das primeiras instituições 

especializadas no atendimento clínico e em orientação psicológica de jovens. Além disso, 

assumiu a responsabilidade de implantar a Sociedade Pestalozzi do Brasil, localizada no Rio de 

Janeiro, voltada para oferecer tratamento especializado e atividades educativas aos portadores 

de necessidades especiais e às crianças desajustadas, sempre priorizando o direito a educação e 

o valor educativo das ações inclusivas. No entanto, foi na escola da Fazenda do Rosário que 

Helena desenvolveu a obra mais expressiva de sua carreira, porque esse espaço se tornou um 

experimento vivo das teorias desenvolvidas por ela. Foi a partir das experiências vividas ali que 

a educadora desenvolveu o conceito de “excepcionais sociais”, caracterizando os indivíduos 

provenientes das áreas rurais que tinham dificuldade de aprender a cultura urbana ensinada nas 

escolas públicas das grandes cidades. Diante desta constatação, entendeu a relevância de buscar 

investimentos para melhorar o meio rural, evitando as inúmeras migrações e capacitando os 

sujeitos desse meio para que eles pudessem exercer a sua existência de forma mais digna, “de 

forma que os campos, por sua vez, se tornem centros de atração, e que o proletariado urbano e 

os descontentes com as privações e o tumulto das cidades encontrem ali casa, trabalho e meios 

de educar filhos sadios e felizes” (ANTIPOFF, 1947/1992, p. 10 apud CAMPOS, 2010, p. 81). 

A postura visionária de Helena lhe conferiu a capacidade de perceber com clareza a condição 

do país, composto, em sua maior parte, por populações situadas no campo. Para ela os sujeitos 

só se tornariam úteis à sociedade se essa mesma sociedade lhes desse condições de desenvolver 

os próprios talentos e as vocações, o que só seria possível por meio de um sistema de educação 

democrático, habilitado a promover e encorajar o incremento das capacidades de todos os seres 

humanos. 

  Helena Antipoff foi uma mulher à frente de seu tempo. Sua contribuição como 

intelectual da educação enfrentou, tanto na Rússia quanto no Brasil, as barreiras impostas por 

regimes de governos autoritários, nos quais a participação feminina tinha muito pouco espaço. 

Foi uma mulher que rompeu com as proibições determinadas ao contingente feminino e fez da 

educação um campo fértil de valorização do ser humano na sua totalidade, levando em conta 

seus aspectos físicos, psíquicos e sociais. 
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 2.4.4. Cecília Meireles: uma Mulher e a Educação Nova 

 

 Cecília Meireles foi outra mulher que desempenhou importante contribuição para abalar 

o cenário educativo brasileiro do século XX. 

  Carioca, natural da cidade do Rio de Janeiro, nasceu no dia 7 de novembro de 1901 e, 

pouco tempo depois de sua chegada ao mundo, aos três anos, sofreu sua primeira perda, a morte 

de sua mãe. A avó materna, Jacintha Garcia Benevides, assumiu, desde então, os cuidados 

relativos a sua educação. Essa pensadora ficou conhecida no Brasil e no exterior como uma 

escritora que transitava por vários gêneros literários, como poesia, prosa, conto e crônica, o que 

contribuiu para obscurecer sua atividade como educadora, jornalista e articuladora política. 

Poucas(os) brasileiras(os) conhecem essas facetas de Cecília, que marcou diversas gerações por 

meio da notoriedade conquistada pelas suas poesias. 

 Desde muito cedo, demonstrava grande interesse pelos livros deixados pela mãe e tudo 

leva a crer que isso e a carreira de sua genitora – professora − possam ter influenciado para que 

ela resolvesse se dedicar também ao magistério. “Desses velhos livros de família, as gramáticas, 

sobretudo a latina e a italiana, me seduziram. Assim também as partituras e os livros de música” 

(MEIRELES, 1972, p. 61 apud LÔBO, 2010, p. 12). 

 Cursou o primário na Escola Pública Municipal Estácio de Sá no Rio de Janeiro, onde 

recebeu a Medalha de Ouro Olavo Bilac por seu esforço e pelo bom empenho apresentado no 

decorrer do curso. Vivendo no Distrito Federal, em 1917 diplomou-se pela Escola Normal do 

Distrito Federal, onde estudou paralelamente canto e violino, pois tinha a intenção de se dedicar 

a escrever uma ópera sobre São Paulo; no entanto, com o passar do tempo, percebeu que não 

conseguiria atender com dedicação a todas as demandas decorrentes do exercício de várias 

atividades, optando por se dedicar à literatura. 

 Um ano depois da formatura, foi nomeada professora adjunta na Escola Pública 

Deodoro, da rede municipal de ensino do Distrito Federal, passando a dedicar-se mais 

efetivamente à carreira de educadora. Porém, não deixou de lado a atividade como escritora e, 

em 1979, realizou sua estreia na literatura nacional com o lançamento do livro de poemas 

intitulado Espectro. Aos poucos a carreira como docente foi deslanchando e em 1920, com a 

autorização do então Diretor Geral de Instrução Pública do Distrito Federal, Fernando de 
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Azevedo68, foi designada para reger uma turma de desenho da Escola Normal do Distrito 

Federal. 

 O casamento com o pintor e desenhista de ilustrações, Fernando Correia Dias, em 1922, 

rendeu-lhe uma parceria na vida afetiva e em suas atividades como profissional das letras, uma 

vez que ele se tornou o ilustrador oficial das obras que Cecília viria a publicar. O segundo livro 

de poesias – Nunca mais... e Poemas dos poemas, de 1923, − Baladas para El-Rei, de 1925, 

são exemplos desse enlace no campo profissional. 

  Sintonizada com as necessidades advindas da prática como docente, Cecília se 

preocupava com a qualidade e a escassez dos livros didáticos, o que a levou a escrever livros 

voltados para as escolas primárias. Em 1924, lançou Criança, meu amor, um livro que 

repercutiu dentro do cenário educativo nacional, sendo adotado pela Diretoria Geral de 

Instrução do Distrito Federal e aprovado pelo Conselho Superior de Ensino dos Estados de 

Minas Gerais e Pernambuco (LÔBO, 2010, p. 14-15). Seguindo essa mesma linha, voltada para 

o gênero didático, desenvolveu em parceria com Josué de Castro69 e publicou, em 1937, A festa 

das letras, primeiro volume da Série Alimentação, lançada para uma campanha de âmbito 

nacional. Contudo, foi com a obra Rute e Alberto resolveram ser turistas, que Cecília ganhou 

notoriedade no âmbito internacional, quando o livro passou a ser adotado pelas escolas públicas 

para o ensino de ciências sociais no 3° ano elementar brasileiro e, posteriormente, foi adaptado 

para o ensino da língua portuguesa nos Estados Unidos da América. 

 O final da década 1920 foi marcado pela iniciativa de Fernando de Azevedo de 

implantar a Reforma do Ensino no território nacional, criando vagas para o cargo de professor 

catedrático da Escola Normal do Distrito Federal, o que resultou na abertura de concursos 

visando o preenchimento das vagas. Esse concurso teve início em 1930 e Cecília, inspirada 

pelos princípios defendidos pela Escola Nova - liberdade, inteligência, estímulo à observação, 

à experimentação − se candidatou com a tese O espírito victorioso, de 1929, na qual ela saiu 

                                                
68 Fernando de Azevedo, professor, educador, crítico e sociólogo, nasceu em São Gonçalo do Sapucaí (MG), no 
ano de 1894. Participou ativamente do processo de estruturação da educação brasileira, destacando-se pela atuação 
junto à Biblioteca Pedagógica Brasileira (B.P.B.), que fundou em 1932. Foi o redator e o primeiro signatário do 
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932), conhecida como uma proposta de reconstrução educacional 
no Brasil, por lançar as bases e diretrizes de uma nova política de educação. 
69 Natural do Recife, Josué Apolônio de Castro foi médico, professor, escritor e ativista brasileiro do 
combate à fome. Destacou-se no cenário brasileiro e internacional não só pelos seus trabalhos 
ecológicos sobre o problema da fome no mundo, mas também no plano político em vários organismos 
internacionais. Publicou uma extensa obra, Geografia da fome, baseada na própria experiência vivida 
no Nordeste. 
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em defesa da escola moderna, elogiando a vigência de uma nova educação baseada 

principalmente na formação dos professores. As ideias protagonizadas pela Escola Nova eram 

congruentes com as ideias abraçadas por Cecília ao longo de sua trajetória no âmbito educativo 

e em sua produção literária.  

 Durante o processo seletivo, por meio da Página de Educação do Diário de Notícias, 

que estava sob sua responsabilidade, teceu duras críticas ao concurso porque a formação do 

quadro de professores para Escola Normal estava indo na contramão do dever de formar uma 

nova mentalidade pedagógica com novas capacidades intelectivas: 

 

Formar uma nova mentalidade pedagógica exige novas capacidades 
intelectivas, razão pela qual o novo e suntuoso prédio da Escola Normal não 
poderia se transformar em abrigo dos inimigos da reforma. Para criar uma 
nova escola, um sistema educacional diferente, era necessário fazer chegar às 
famílias e, principalmente, aos professores, os princípios que servem de base 
a sua implementação (LÔBO, 2010, p. 19). 

  

 Nesse período, a vida intelectual era desenhada pela permanência de duas perspectivas 

divergentes: de um lado, os princípios relativos à Igreja e, do outro, os relacionados aos 

educadores. A primeira tinha como objetivo maior defender e solidificar o interesse pelas 

obrigações religiosas, protegendo os próprios credos e dogmas. Já os educadores estavam 

comprometidos com a função social da escola e se concentravam em estender o ensino a toda 

a população em idade escolar. 

 Segundo Cecília, a Escola Normal devia ser encarada como “um instituto pedagógico e 

não como um seminário” (id., ibid., p. 20). Devia ser um local onde os educadores precisavam 

atuar sob uma perspectiva humanística, voltada para atender as necessidades essenciais ao 

desenvolvimento de qualquer ser humano de maneira integral, sem interferir na sua 

religiosidade. Aos poucos, essa pensadora foi assumindo a posição de uma das mais importantes 

porta-vozes do movimento renovador e progressista da educação brasileira, tornando-se figura 

expressiva na Página de Educação do Diário de Notícias, criado em 1930, cujo objetivo era 

propor o desenvolvimento de uma educação popular, examinar questões pedagógicas e 

apresentar ao público o noticiário do ensino. A participação como colaboradora no Diário de 

Notícias se deu por três anos. 

 Para essa educadora, o Brasil estava sob uma atmosfera propícia à transição da escola 

clássica para a escola moderna, vivendo um momento significativo e favorável ao renascimento 

pedagógico. Enquanto a escola tradicional insistia em operar sob a ótica da imobilidade, do 

silêncio, do desinteresse, da ausência de liberdade e da espontaneidade, a nova escola trazia a 
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perspectiva de reconhecer e considerar o direito humano a liberdade para viver em consonância 

com o próprio pensamento. Inspirada pelos novos ventos que sopravam do movimento pela 

educação progressistas, Cecília advogou em prol da necessidade de romper com práticas pré-

construídas e naturalizadas, estabelecendo novos princípios por meio de uma atitude 

pedagógica original. Era primordial promover a liberdade e a espontaneidade do ser humano, 

principalmente da criança. 

 Foi em Anísio Teixeira70, um dos personagens centrais da história da educação 

brasileira, nas décadas de 1920 e 1930, por popularizar os pressupostos do movimento 

da Escola Nova, que Cecília encontrou motivação para dedicar a primeira edição da Página de 

Educação à criança com o texto “A imaginação deslumbrada da criança” (LÔBO, 2010, p. 25). 

Anísio compreendia a criança como a fonte primária e o epicentro de todo o processo escolar. 

 Todo o corpo central da Página de Educação, nos seus seis primeiros meses de 

existência, dedicou-se a revelar as bases do pensamento pedagógico de todos aqueles que de 

alguma forma podiam influenciar a opinião pública a favor da realização dos projetos de 

transformação da política educacional brasileira. Além disso, era um espaço aberto a todos 

aqueles que se comprometiam com questões relativas à educação para além do território 

nacional. Por isso, em 1930 Cecília dedicou uma edição inteira da Página de Educação ao 

método concebido por Maria Montessori71, voltado para o desenvolvimento integral da criança 

mediante liberdade, atividade e independência em relação à figura do professor. Montessori foi 

pioneira no campo pedagógico a dar ênfase à capacidade da(o) aluna(o) de se auto-educar, 

porque acreditava que todos os seres humanos nasciam com a capacidade de ensinar a si 

mesmos, quando gozavam de condições adequadas. A ênfase do método montessoriano estava 

no conceito de indivíduo como sujeito e objeto do ensino, sendo a educação entendida como 

um processo mais complexo do que o acúmulos de informações. Ao tomar contato com as ideias 

de Montessori, Cecília entendeu a importância do material pedagógico como instrumento 

portador de uma função educativa e se empenha para esclarecer os leitores adultos sobre o uso 

do brinquedo no mundo infantil e sua utilidade para a educação. Para a autora “[...] o brinquedo 

                                                
70 Advogado, educador e escritor, Anísio Spínola Teixeira foi considerado um dos principais idealizadores das 
grandes mudanças que marcaram a educação brasileira no século 20. Reformou o sistema educacional da Bahia e 
do Rio de Janeiro, exercendo vários cargos executivos. Foi um dos mais destacados signatários do Manifesto dos 
Pioneiros da Escola Nova (1932) em defesa do ensino público, gratuito, laico e obrigatório. Fundou a Universidade 
de Brasília. 
71 Maria Tecla Artemisia Montessori era italiana e foi a primeira mulher a se formar em medicina em seu país. 
Desenvolveu o Método Montessori, voltado especialmente às crianças do período pré-escolar, baseado no estímulo 
da iniciativa e capacidade de resposta da criança, por meio do uso do material didático especialmente desenhado. 
O método propõe uma a realização de enorme diversidade das tarefas com a máxima liberdade possível, de tal 
maneira que a criança aprenda por si mesmo, seguindo o ritmo de suas próprias descobertas. 
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é um instrumento estimulador da inventividade infantil, que a escola e a família devem dele 

tirar proveito, ativando a espontaneidade da criança” (LÔBO, 2010, p. 28). A partir daí, os 

brinquedos infantis ganharam status de ferramenta fundamental para acessar a alma da criança, 

sendo capaz de revelar a autenticidade e espontaneidade infantil, algo essencial para o processo 

de educação.  

 Seguindo essa mesma linha de pensamento, Cecília intensifica suas críticas contra a 

exigência de uma escrita perfeita porque, para ela, esse mecanismo aprisionava a capacidade 

interior da criança, limitando-a a manter-se dentro de um certo padrão. Assim, seu discurso em 

torno da estimulação das produções infantis pelos educadores se intensificou. Era preciso 

garantir que as crianças pudessem experimentar todas as facetas da sua capacidade intelectiva 

de maneira independente e autônoma para desenvolverem a própria maneira de pensar. A escola 

também deveria ser compreendida como parte fundamental para o desenrolar do complexo 

processo educativo como um todo, já que ela é o local onde esse processo acontecia. Não 

bastava simplesmente investir na relação pedagógica professor-aluno, sem mudar a estrutura 

física da escola. Por isso, ela empreendeu a defesa da humanização da escola, renovando a 

aparência física de suas dependências. O ambiente escolar devia, a partir daquele instante, ser 

entendido como um espaço no qual era preciso imperar a beleza, a limpeza e os aspectos 

esteticamente agradáveis. 

 Sempre alinhada aos princípios fundantes da Escola Nova, Meireles não abandonou o 

interesse pela relação pedagógica entre professores e alunos, certa de que esse tema se 

sobrepunha a todos os outros aspectos que componham as demandas da aprendizagem. O 

trabalho de Cecília nesse período estava focado na propagação dos princípios que iriam guiar a 

nova concepção de educação. 

 A educadora viveu, ativamente, o movimento militar que depôs o Presidente 

Washington Luis e garantiu a subida de Getúlio Vargas ao poder. Esse novo panorama político 

a preocupou de maneira intensa, principalmente quando Getúlio decidiu criar um Ministério 

com a finalidade de tratar os assuntos da educação nacional, nomeando o jurista Francisco 

Campos para o cargo de ministro da Educação e Saúde. Além de criticar a junção de duas pastas 

de suma importância – Educação e Saúde − em um mesmo ministério, a atuação de Francisco 

Campos à frente do cargo não agradou. A aprovação do Decreto nº 19.941, de 30 de abril de 

1931, que instituiu o estudo religioso nas escolas públicas como matéria facultativa para os 

alunos ia de encontro à ideia de um ensino laico, defendido pelos idealizadores da Escola Nova, 

o que era considerado inaceitável por eles.  Francisco Campos tentou, aos olhos da opinião 

pública, justificar a própria atitude baseando-se na ideia da necessidade de promover uma nova 
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relação entre o Estado e o Catolicismo − a religião mais praticada naquele período pelos 

brasileiros.  Para Cecília, ao assumir esse posicionamento o Ministério da Educação 

demonstrava maior preocupação em defender os interesses do Catolicismo em detrimento da 

escola em si. 

 Outro aspecto que inquietou a educadora foi a escolha do representante que ficaria 

responsável pela Direção da Instrução Pública do Distrito Federal, uma vez que esse era um 

ponto essencial para a manutenção e continuidade dos princípios defendidos pela Reforma de 

Ensino Fernando Azevedo, recém implantada no território nacional. 

 A autora, além de escritora e professora, marcou uma posição política de suma 

importância no movimento educacional brasileiro, sempre se situando frente às tomadas de 

posição governamentais em relação aos assuntos relativos à educação. Tornou-se uma ativista 

política quando consagrou a Página de Educação como veículo de manifestação e 

esclarecimento do que se inscrevia no cenário educativo nacional e se permitiu, no primeiro 

semestre de 1931, promover a Reforma de Ensino Fernando de Azevedo por meio de artigos, 

resenhas e entrevistas. Tudo atrelado à vontade de ajudar a esclarecer os princípios e as 

diretrizes da requerida reforma. Em abril desse mesmo ano, as páginas da Página de Educação 

se tornaram um elemento essencial, a fonte de exposição dos pilares que alicerçam a reforma 

do ensino: Estética, Trabalho e Saúde. Dessa forma, transformou-se em um espaço aberto para 

as pessoas diretamente envolvidas com os projetos educacionais que surgiam no horizonte do 

cenário brasileiro, como Fernando de Azevedo, Oswaldo Frota-Pessoa72 e Anísio Teixeira, para 

que elas que pudessem explicar as propostas da reforma de ensino. Frota-Pessoa, movido pelo 

espírito inovador da reforma educacional, estabeleceu um paralelo entre a obra educacional de 

Fernando de Azevedo e a Abolição da Escravatura, identificando-os como dois marcos 

fundamentais para civilização brasileira (LÔBO, 2010, p. 40). 

 Cecília ficou responsável pelo anúncio da nomeação de Anísio Teixeira como novo 

Diretor Geral da Instrução Pública no Distrito Federal sob o comando do novo interventor do 

Distrito Federal, Dr. Pedro Ernesto, aos leitores. Ela abriu espaço na Página de Educação para 

que Anísio esclarecesse aos leitores a proposta educativa que iria reger essa administração. As 

considerações de Anísio giravam em torno da teoria de John Dewey73, filósofo norte-americano, 

que muito o inspirou para formulação da própria conduta educativa. A educadora viu com muito 

                                                
72 Médico geneticista brasileiro, colaborou intensamente para divulgar a produção científica nacional, por meio do 
periódico Ciência para todos, um suplemento do jornal A Manhã, que circulou de 1948 a 1953. 
73 Filósofo e pedagogo norte-americano. Escreveu intensamente sobre a pedagogia e se tornou uma referência 
dentro dos quadros da educação moderna.  
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bons olhos a nomeação do professor Anísio Teixeira, porque conseguia perceber em sua 

proposta educativa um certo alinhamento com os princípios defendidos pelos educadores que 

representam a Escola Moderna. 

  A realização da IV Conferência Nacional de Educação, em dezembro de 1931 pela 

Associação Brasileira de Educação, foi considerada um marco para a educação brasileira, 

porque foi o primeiro evento relacionado às demandas educativas a se realizar no âmbito 

nacional, pós movimento revolucionário de 1930. Além disso, o chefe do Governo Provisório, 

Getúlio Vargas, aproveitou o encontro dos intelectuais dessa Associação para solicitar a todos 

a formulação de um plano renovador para a educação brasileira. O evento teve grande 

repercussão não só nas estruturas orgânicas diretamente ligadas à sua própria organização, mas 

também na classe dos magistrados, nas autoridades constituídas e em todas as entidades 

interessadas nas articulações em torno da construção do processo político pedagógico 

brasileiro. Nesse momento, todas as correntes de pensamento foram intimadas a participar para 

demonstrar seus próprios pressupostos relativos ao tema, era imperativo unir as forças em prol 

da educação nova. Cecília ganhou notoriedade por sua participação direta no evento como 

jornalista e foi parabenizada pelo próprio Azevedo, que reconheceu a importância da 

participação da educadora para as mudanças que se anunciavam. Ao final do encontro, o grupo 

liderado por Fernando de Azevedo, tinha em mãos uma declaração de princípios, desenvolvida 

a partir dos debates proferidos durante a conferência. Vinte e quatro pessoas, entre elas Cecília 

Meireles, ficaram responsáveis por subscrever o que se transformaria em um manifesto, 

dirigido ao povo e ao governo, sob a insígnia de reconstrução educacional no Brasil, também 

conhecido como Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932 (LÔBO, 2010, p. 47), 

nele era defendida a universalidade da educação pública, gratuita, sem discriminação de 

qualquer ordem, como fator de justiça social. O documento tornou-se público dois meses depois 

e alcançou grande repercussão, evidenciando o compromisso assumido por diversos 

representantes das diferentes esferas educacionais que se engajaram na sua formulação. O 

importante daquele momento em diante era ir além dos conceitos, responsabilizar-se pela 

tomada de uma atitude realmente comprometida com as novas diretrizes em prol de uma 

educação hodierna, um compromisso de trabalho. 

 A bancada católica não ficou muito contente com os rumos que estavam se desenhando 

e em protesto contra as novas acepções educativas que ganhavam força junto ao público e às 

entidades em geral, retirou-se da Associação Brasileira de Educação, fazendo forte oposição. 

Essa oposição ultrapassou as paredes da Associação, ganhando os espaços públicos, o que 

desencadeou o pedido de demissão por parte de Anísio Teixeira da pasta da Diretoria de 
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Instrução Pública. O pedido não foi aceito e Cecília Meireles não ficou indiferente à crise que 

se anunciava: rapidamente utilizou o espaço na Página de Educação para explicar a 

possibilidade de evolução da situação para uma crise sem precedentes dentro do sistema 

educativo brasileiro e, ao mesmo tempo, apoiar Anísio Teixeira. A importância da 

administração empreendida por Anísio Teixeira para o conjunto do sistema educacional 

brasileiro não podia ser ocultada. Foi sob a sua vigência, por exemplo, que o Brasil estabeleceu 

uma série de convênios com universidades estrangeiras, promovendo o intercâmbio entre 

educadores nacionais e estrangeiros. Além disso, ele foi um importante gestor das reformas 

educacionais necessárias para o desenvolvimento do Brasil. Embora participasse ativamente de 

todos os movimentos relativos à educação, Cecília nunca chegou a filiar-se à Associação 

Brasileira de Educação e, em 1933, despediu-se da Página de Educação. Ela retomou às 

atividades educacionais na regência de turma e se tornou colaboradora direta na administração 

de Anísio Teixeira. 

 Em 1934, recebeu a designação para dirigir o Instituto de Pesquisas Educacionais. 

“Ainda neste ano, organizou a primeira biblioteca infantil pública brasileira – o Pavilhão 

Mourisco − inaugurada em 15 de agosto com a denominação de Centro de Cultura Infantil” 

(LÔBO, 2010, p. 53). Embora o Pavilhão Mourisco significasse uma realização pessoal para 

Cecília, com o apoio do marido, o artista plástico Correia Dias, ela o transformou em um projeto 

de suma importância de acordo com as perspectivas visadas pela reforma de Anísio Teixeira. 

Para a educadora, a materialização desse espaço significava a oportunidade de tornar realidade 

a criação de um mundo voltado aos interesses das crianças, onde fosse possível promover o 

desenvolvimento integral do universo infantil. Por isso, o Pavilhão Mourisco que se destinava 

a ser, em um primeiro momento, uma Biblioteca Infantil do Distrito Federal, transformou-se 

rapidamente em um Centro de Cultura Infantil por vontade expressa de sua idealizadora. Esse 

espaço funcionou de 1934 a 1937, quando foi invadido, pela polícia do Estado Novo, em 

cumprimento às ordens do interventor federal. Segundo rumores da época, o ato foi realizado 

com o objetivo de desmanchar um acervo que abrigava obras consideradas de conteúdo 

comunista, em especial a obra As aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain74, descrita como 

uma obra de caráter subversivo com ideias danosas ao público infantil. 

 Nesse período, Cecília estava em viagem a Portugal, acompanhada pelo marido Correia 

Dias, para pronunciar uma série de conferências focalizando o desenvolvimento cultural 

                                                
74 Samuel Langhorne Clemens nasceu na Flórida e ficou conhecido por seus personagens, que lhe renderam 
reconhecimento como o pai da literatura moderna dos Estados Unidos. Como romancista, descrevia assuntos 
relativos à sociedade americana com humor, satirizando as ideias em torno do sonho americano.   
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brasileiro. Carregava em seu espírito o desejo de elevar o Brasil como país com fortes bases 

culturais e capaz de se equiparar aos mais altos representantes da expressão cultural mundial. 

Ao regressar para o Brasil, retomou sua função como educadora na Escola de Filosofia e Letras 

da Universidade do Distrito Federal, assumindo também a cadeira da Seção de Filosofia e 

Literatura Luso-Brasileira como docente de Técnicas e Crítica Literárias. No entanto, na 

segunda metade da década de 1930, sua vida sofre um forte impacto tanto na esfera pessoal 

quanto no campo profissional: 

 
As mudanças políticas ocorridas no Brasil em 1935 e a demissão do professor 
Anísio Teixeira, deixaram-na perturbada e insegura no que se refere à 
continuidade da reforma empreendida por esse educador, principalmente com 
a nomeação de Francisco Campos para substituir Anísio Teixeira na Secretaria 
de Educação (LÔBO, 2010, p. 60).  

  

 Essa situação somada à notícia do suicídio cometido pelo marido dias depois do seu 

regresso ao Brasil, fizeram com que Cecília revisse sua situação profissional. Temendo por sua 

carreira na universidade, em decorrência da demissão de Anísio Teixeira, iniciou uma nova 

trajetória, passando a se concentrar no trabalho de tradução, iniciado por um livro que tratava 

abertamente ideias relativas ao combate ao nazismo, algo que ela percebia como tendência entre 

as autoridades brasileiras que representavam a nova gestão educacional. Desse momento em 

diante a literatura tomou conta de sua vida profissional como o foco central de sua trajetória e, 

em 1938, conquistou o Prêmio Olavo Bilac de poesias da Academia Brasileira de Letras com o 

livro Viagem. A indicação da premiação aconteceu sob um clima de extrema hostilidade por 

parte de alguns membros da Academia que deram parecer contrário à homenagem à autora. 

Contudo, o prêmio lhe foi concedido e Cecília Meireles foi convidada a fazer o discurso como 

oradora na cerimônia, mas sofreu ressalvas, repressão e censura por parte de alguns acadêmicos, 

o que levou a premiada a abster-se do próprio pronunciamento. 

 Um ano depois, reassumiu suas atividades docentes na Escola Municipal Campos Sales, 

da rede do ensino do Distrito Federal, voltando a atuar como profissional da educação. 

 Em 1940, casou-se com o professor e engenheiro Heitor Vinicius da Silva Grillo, cuja 

formação humanista permitiu-lhe compartilhar com Cecília os mesmos projetos baseados no 

ideal de aperfeiçoar o Brasil. Como diretor da Escola Nacional de Agropecuária, Heitor 

participou de forma ativa da implantação de um centro de pesquisa voltado às demandas 

nacionais. O casal, assim que contraiu núpcias, abraçou esse projeto e se mudou para a zona 

rural, em uma localidade que se situava na antiga estrada entre Rio de Janeiro e São Paulo. 

Cecília participou ativamente ao lado do marido da modernização das instalações que 
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abrigavam a escola, tornando-a um verdadeiro canteiro de manifestação da arte. Nessa época, 

escreve uma das suas obras literárias mais importantes − Romanceiro da Inconfidência − 

publicado em 1953. 

 Simultaneamente, aceitou o convite da Universidade do Texas para lecionar Literatura 

e Cultura Brasileira e visitou a União Pan-Americana, em Washington, sempre acompanhada 

do professor Heitor Grillo.  

 A trajetória de Cecília nos domínios universitários se intensificou nos dez anos 

compreendidos entre 1940 e 1950, com estadias na América Latina, Europa e Ásia, 

principalmente na Índia, onde foi condecorada na Universidade de Nova Delhi com o título de 

Doutor Honoris Causa, em 1953, que lhe foi entregue pelo então presidente daquele país. 

 Retomou também a atividade jornalística, colaborando no jornal A Manhã, do Rio de 

Janeiro, onde publicou um longo estudo sobre Folclore Infantil Comparado, tema que já fazia 

parte do seu interesse desde a década de 1930. Ela acreditava que as manifestações folclóricas 

eram um retrato do ser humano e, portanto, a expressão viva da humanidade − ponto central de 

todas as temáticas desenvolvidas ao longo de sua própria carreira. 

 Por toda a sua trajetória, ficava clara a participação ativa da autora na vida cultural do 

país ao integrar-se como colaboradora em vários periódicos como, por exemplo, o jornal Diário 

de Notícias, A Nação, Folha Carioca, Diários Associados, A Noite e a Cigarra. Além disso, 

chegou a emprestar a própria voz a um sem números de programas culturais da Rádio Ministério 

da Educação e Cultura. Cecília Meireles ganhou notoriedade no cenário da literatura nacional 

e estrangeira por meio de uma extensa obra traduzida em livros e revistas da Europa, da Ásia, 

e da América. Fato que não deve obscurecer a importância dessa educadora, como articuladora 

e ativista nos processos educacionais que escreveram a histórica da educação brasileira. Seu 

nome ficou marcado na memória de todas(os) as(os) herdeiras(os) do Manifesto dos Pioneiros 

da Escola Nova e deveria ser lembrado para além de sua poesia. 

  

 3. O Lugar da Mulher na Sociedade Brasileira Contemporânea  

 

 A população brasileira, em meados do século XX, era predominantemente rural. Em 

1940, ela ultrapassava a cifra dos 40 milhões de habitantes, mas apenas um terço (1/3) vivia em 

áreas urbanas. Os centros urbanos, aos poucos, ofereciam maiores oportunidades de convívio 

entre os sexos em função dos frequentes deslocamentos para o trabalho, para os estudos e para 

aqueles que buscavam chance de se divertirem fora do ambiente doméstico. A perspectiva de 

namoro permitia contatos mais próximos, exigindo, no entanto, o respeito à virgindade feminina 
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que devia ser resguardada como sinal de um bem maior e fundamental para aquelas(es) que 

objetivassem o casamento. 

 O Código Civil de 1916 contribuiu para legitimar a subordinação da mulher ao marido, 

descrevendo-as como incapazes de exercer uma independência civil. Somente em 1943, elas 

conquistaram o direito de trabalharem fora do âmbito familiar sem autorização expressa do 

marido. As uniões permaneciam sob a tutela de uma sociedade que reforçava a prevalência de 

relações caracterizadas pela sujeição de um ou outro, sempre intermediada pela visão do dever 

de manter a ordem familiar. Os desquites foram instituídos em 1942, mas tinham como objetivo 

acentuar a não dissolução do vínculo matrimonial − uma visão defendida e propagada pela 

religião católica que exercia forte influência por grandes extensões do território nacional. 

Aquelas (es) que optassem pelo desquite eram identificadas (os) como pessoas malvistas na 

sociedade porque haviam falhado na mais importante tarefa de suas vidas, construir e manter 

uma família digna da sociedade que vinha se configurando dentro do contexto histórico 

brasileiro. 

 O Estatuto da Mulher Casada, de 1962, reforçou a condição da mulher como 

companheira e colaboradora, atrelada do estereótipo de rainha do lar. Sua missão era velar pela 

direção moral e material de todos os membros da família, incluindo os cuidados com o marido 

até a atenção exclusiva às necessidades das pequenas(os). 

 Como os primeiros métodos contraceptivos orais surgiram nos Estados Unidos em 1960 

e passaram a ser comercializados em território nacional apenas dois anos depois, as mulheres 

brasileiras dispunham de muito pouco recurso para visualizar a possibilidade de se dedicar a 

um planejamento familiar. Muitas se viam às voltas com o nascimento consecutivo de 

filhas(os), que solicitam a sua presença constante, contribuindo para fixá-la, cada vez mais, no 

território doméstico. O aparecimento dos contraceptivos orais inaugurou uma nova fase na 

forma como a mulher se posicionava diante do próprio corpo, da sua sexualidade e do seu lugar 

na esfera privada e pública. Eles sinalizaram uma nova possiblidade para todas elas, que agora 

podiam assumir o comando sobre o imperativo biológico e, ao mesmo tempo, decidir os 

destinos da paternidade. Socialmente, o advento de contraceptivos mais eficientes significou 

uma verdadeira revolução na condição da mulher e um dos marcos na história das práticas 

sexuais do século XX. A perspectiva de maior controle sobre a reprodução e o discurso da 

chamada “contracultura’ incitaram a preconização da liberdade sexual e prometiam abalar as 

bases que regiam, até então, as práticas afetivas e sexuais dos jovens. Entre as décadas de 1980 

e 1990, as práticas sexuais passaram a ser aceitas durante o namoro e as meninas vieram 

engrossar as camadas de jovens que aos 15 anos desfrutavam de uma sexualidade mais fluida. 
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Os meninos, por sua vez, já não precisavam como outrora recorrer às casas de tolerância em 

busca de satisfação sexual e, aos poucos, a sociedade viria assistir à ascensão da prática 

recorrente de namorar e morar junto, negligenciando as antigas etapas: namoro, noivado e 

casamento. Nessas mesmas décadas, a preocupação em torno da adolescência se acentuou, 

ratificando os discursos proferidos pela Psicologia nos idos de 1970. O Estatuto da Criança 

demarcou as etapas do desenvolvimento e conferiu um novo olhar sobre a infância (0 a 12 

anos), a adolescência (12 a 18 anos) e a juventude (18 anos em diante).   

 Outro aspecto importante, que afetou de maneira significativa o estatuto social 

feminino, foi o aumento das possibilidades educacionais. A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), de 1961, procurou legitimar e garantir a equivalência de todos os cursos de 

grau médio, permitindo, por exemplo, que as estudantes do magistério pudessem pleitear vagas 

no ensino superior.  

 No entanto, o ano de 1964 viu acender no Brasil uma onda de forte repressão ancorada 

nos princípios defendidos pelo golpe militar. Esse movimento teve forte repercussão, 

restringindo a livre expressão em todos os níveis das esferas sociais e a preocupação com a 

possibilidade de um retrocesso em relação às poucas conquistas alcançadas pelas mulheres fez 

com que, em meio a esse clima de privações, aos poucos, os movimentos feministas ganhassem 

força, apoiados por figuras como Leila Diniz75 que, em 1969, declarou publicamente o seu 

apreço pelo amor livre e pelo prazer sexual das mulheres. O fato não teve uma boa aceitação e 

gerou a instituição da lei de censura prévia à imprensa, conhecida como “Decreto Leila Diniz” 

(SCOTT, 2012, p. 23), pois era preciso garantir que o contingente feminino continuasse se 

comprometendo com a manutenção da ordem social. 

 Enquanto em 1960 ser mãe era atender a essência feminina e sinal de prestígio social, 

em 1970 essa caracterização se viu fortemente abalada por uma série de mudanças que 

influenciaram diretamente a maneira como a sociedade brasileira encarava a realidade da 

mulher. O aumento da participação feminina no mercado de trabalho, a luta das mulheres pelo 

crescimento e reconhecimento profissional, a possiblidade de acesso à educação formal, a 

conquista do poder de decidir se e quando desejava ser mãe, a instituição do divórcio (1977) e, 

enfim, a oportunidade de estabelecer outros tipos de relacionamentos legitimados pela 

                                                
75 Natural do Rio de Janeiro, professora e atriz ficou conhecida pelo posicionamento ousado e contestador em 
relação a sexualidade da mulher. Escandalizou o Brasil por exibir a gravidez usando um biquini na praia de 
Ipanema. Foi considerada uma mulher à frente de seu tempo e sofreu forte repressão por assumir publicamente a 
própria sexualidade. 
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sociedade foram movimentos importantes nesse momento de tentativa de ressignificação do 

estatuto social da mulher. 

 Era necessário não só reinventar a mulher, mas esquadrinhar todos os aspectos que até 

então serviram como aporte para descrever, caracterizar os papeis sociais e familiares que 

cabiam a esse espectro da população, abandonando aquilo que não servia mais e, ao mesmo 

tempo, redefinir tudo o que convinha as novas demandas femininas.  

 A Organização das Nações Unidas (ONU) considerou o ano de 1975 o Ano 

Internacional da Mulher. O fato tornou-se um marco histórico para o avanço das ideias 

feministas no Brasil. Apoiadas por essa entidade, a mulher brasileira se sentiu mais segura para 

protagonizar a própria história, fazendo com que a luta por interesses específicos se fundisse 

com questões de interesse geral. As ideias defendidas pelas mulheres começam a ter 

ressonância junto à opinião pública. 

 No ano de 1980, conhecido como o ano da reinvenção da mulher, já era possível 

constatar mudanças significativas no papel feminino dentro da família e na sociedade como um 

reflexo dos movimentos desencadeados a favor da ressignificação dos papeis sociais destinados 

a mulheres e homens. No entanto, as mudanças ainda caminhavam a passos lentos. Embora, em 

1988, o Código Civil tivesse reconhecido a isonomia feminina e masculina no casamento, no 

campo profissional as mulheres continuavam com rendimentos 30% a menos que os homens, 

sem haver qualquer indício favorável a reversão desse quadro e a entrada da mulher no “mundo 

masculino” não correspondeu à entrada do homem no “mundo feminino”, o que favoreceu para 

manter as ideias em torno da responsabilidade feminina pelos afazeres domésticos. 

 Nos dias atuais, a preocupação é tentar manter relações mais igualitárias entre mulheres 

e homens, tanto no âmbito privado quanto no público, não apenas porque as mulheres saíram 

de forma efetiva para o mercado de trabalho e passaram a constituir uma fatia importante na 

manutenção da economia familiar, mas sobretudo em função de um sem número de mudanças 

socioeconômicas ocorridas ao longo dos últimos tempos. A transformação do país, 

eminentemente rural, agrário para industrializado e o predomínio da população urbana 

impulsionou a necessidade de criar novas ferramentas para lidar com as demandas advindas 

dessa configuração social inovadora. A diminuição das famílias, que nas décadas sessenta e 

setenta do século XX contavam com um contingente de 5 a 6 filhas(os), ocorreu em função do 

planejamento familiar baseado em políticas públicas voltadas para a saúde da mulher e das(os) 

filhas(os). Em 2010, por exemplo, o número de filhas(os) ficava em torna de um, no máximo 

dois, por casal. Poucas famílias se aventuravam a ultrapassar esse número e as mulheres 

desejavam manter o domínio sobre a própria sexualidade, desvinculando-se da obrigatoriedade 
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de exercer a maternidade. Além disso, era preciso manter viva a ideia da importância dos 

projetos individuais para além das necessidades familiares. Filhas(os) passaram a ser opção, 

acentuando a vigência de uniões pautadas na lógica dos casais Dink (double income, no kids)76 

(SCOTT, 2012, p. 30). Os apelos à parentalidade, com ambos os pais sendo chamados a assumir 

as responsabilidades sobre a formação e o desenvolvimento das filhas(os), assumiram o centro 

das discussões em torno dos arranjos familiares. Mas essa já não era a única forma de se 

conceber uma família. Nesse novo tempo, a sociedade assistiu a ascendência da diversificação 

do modelo familiar, com a possibilidade de existência de famílias, por exemplo, monoparentais, 

formada por um adulto e a prole, ou as famílias recompostas, reconstruídas pela associação de 

pessoas separadas e com filhas(os). 

 De maneira geral, as gerações femininas e masculinas acompanharam as transformações 

da sociedade ao longo do tempo, refletindo e revelando as particularidades de cada período. As 

gerações tradicionais (até 1945) foram herdeiras das guerras e das crises do século XX. Já as 

gerações pós-guerra (1946-1964) ficaram conhecidas como baby boomers. Os anos de 1965-

1977, privilegiados pelas novas tecnologias, originaram a geração X, que teve que enfrentar a 

crise econômica dos anos de 1980, e a geração Y, “geração do milênio”, cresceu sob a 

perspectiva da era digital, marcada pela valorização da infância aliada às transformações da 

família conjugal moderna. Para Scott, essa categorização, embora um pouco estereotipada ajuda 

a compreender e sinalizar as intensas modificações sociais geradas no contexto brasileiro (id., 

ibid., p. 33). 

 A despeito de qualquer transformação ocorrida, o viver em família se manteve 

valorizado como uma referência afetiva de socialização. As redes familiares e suas reinvenções 

se mantiveram como forte dispositivo de união social, já que obteve reconhecimento como o 

primeiro agrupamento social capaz de influenciar a formação integral de ambos os sexos. Aos 

poucos, o interesse maior era estabelecer relações pautadas na afetividade, nas quais mulheres 

e homens pudessem desfrutar uma forma de atuação mais igualitária. Nesse contexto, as 

mulheres adquiriram uma voz mais ativa, demonstrando o desejo de atuar em várias frentes 

com a mesma disposição e compromisso que haviam dispensado, suas ancestrais, no trato do 

ambiente doméstico. As conquistas obtidas pelo contingente feminino foram inúmeras, mas as 

mulheres se viram mais uma vez diante de um novo desafio, aliar os cuidados com o lar e a 

família e as exigências de uma vida pública que precisavam ser ajustadas. Além disso, tanto 

                                                
76 Duplo ingresso, nenhuma criança.  
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elas quanto eles precisavam encontrar o ponto de equilíbrio entre as necessidades individuais e 

o desejo de desfrutar relações amorosas. 

 Hoje, as diferenças entre mulheres e homens são menos discrepantes. As demandas 

sociais contribuíram para gerar essa nova configuração social e os acordos entre ambos se 

tornou parte fundamental para o estabelecimento do diálogo e da possibilidade de viver relações 

mais igualitárias. A defesa dos direitos da mulher também tomou um novo contorno: se antes 

esse movimento priorizava a busca pela notoriedade feminina no âmbito social, descolando-a 

da imagem de esposa e dona do lar a ponto de decretar uma verdadeira guerra entre os sexos, 

as vertentes do movimento feminista passaram a formular o conceito de libertação que renuncia 

o imperativo da igualdade e tenta afirmar a diferença, compreendida não como desigualdade ou 

complementaridade, mas como possibilidade de ascensão histórica da própria identidade 

feminina.  

 A história das mulheres no Brasil não fugiu à regra universal e foi, por muito tempo, 

falada e escrita a partir de referenciais masculinos, sujeitando-se ao peso dos estigmas e dos 

padrões sociais que lhes eram impostos. O fato é, ninguém é oprimido, explorado e 

discriminado porque quer. A submissão feminina foi fruto de um longo processo e restringiu a 

participação da mulher, em momentos crucias, para o desenvolvimento da sociedade, mas não 

foi o suficiente para reduzi-la ao seu total anonimato. Ao longo da história brasileira, as 

mulheres mantiveram uma participação ativa nos movimentos sociais. Organizadas ou não, 

fizeram a luta pelos direitos da mulher, em muitos momentos, confundisse com a luta por 

mudanças sociais mais amplas, como o movimento pela anistia ampla, geral e irrestrita, o 

movimento contra carestia e tantos outros que contribuíram para por fim a situações políticas 

que comprometiam a vida de toda a nação. 

 Apesar de o trabalho hoje estar muito mais vinculado aos apelos da necessidade do que 

da liberdade, sendo, em muitos casos, utilizado como dispositivo de exploração, foi ele que 

contribuiu para diminuir as distâncias que separavam as mulheres dos homens, porque 

significou a possibilidade de experimentar uma das facetas inspiradoras ao exercício da 

liberdade concreta por parte das mulheres: ajudou a garantir uma autonomia feminina que 

descredenciou a presença masculina como mediador entre elas e o universo social. Por meio do 

trabalho, as mulheres conseguiram transcender aspectos importantes da própria existência, 

afirmando-se concretamente como sujeito. Transformaram sua relação com o que desejavam, 

com o dinheiro e com os direitos de que se apropriaram, enfim, tiveram a oportunidade de 

colocar à prova sua responsabilidade diante do mundo. Ademais, a evolução econômica da 

condição feminina modificou profundamente instituição do casamento, que se converteu em 
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uma união livremente consentida por duas individualidades autônomas. As obrigações dos 

cônjuges são recíprocas e pessoais e a mulher não se acha mais confinada na sua função 

reprodutora, sendo a maternidade entendida como algo que deva ser assumido de forma 

voluntária. No entanto, quando a mulher se liberta economicamente do homem, nem por isso 

alcança uma situação moral, social e psicológica idêntica a dele. Elas têm menos dificuldades 

em se afirmar, mas não superaram ainda inteiramente a especificação milenar que as confina 

em sua feminilidade e revelam uma certa dificuldade de viver integralmente sua condição de 

ser humano. É esse o conflito que caracteriza singularmente a situação da mulher libertada na 

atualidade brasileira. Ela se recusa a manter-se confinada em seu papel de fêmea porque sente 

que isso significa mutilar-se enquanto ser humano, mas, ao mesmo tempo, entende que repudiar 

seu sexo seria também uma mutilação. É como se a renúncia da própria feminilidade 

significasse renunciar a uma parte de sua humanidade. A conquista da autonomia da mulher fez 

com que ela se confrontasse com essa própria contradição. 

 Para os homens a história foi e continua a ser diferente. Eles não precisaram lidar com 

a existência de um hiato entre a vida pública e a vida privada, porque quanto mais afirmam seu 

domínio do mundo pela ação e pelo trabalho, mais se revelam viris e não criam qualquer tipo 

de discrepância entre os valores humanos e os valores vitais.  

  Talvez seja impossível tratar qualquer problema humano sem algum tipo de 

preconceito, pois a própria maneira de abordar as questões, as perspectivas adotadas 

pressupõem uma hierarquia de interesses. Contudo, na atualidade, as mulheres brasileiras se 

mostram mais conscientes em relação à sua condição social e buscam se inscrever na história 

da humanidade a partir de um modelo de identidade baseado na forma como elas são capazes 

de conceber a sua própria existência no mundo. Um modelo que não seja a mera repetição de 

dogmas e valores implantados por uma sociedade marcada pela dominação e pela 

discriminação. Elas se esforçam em aprender a própria condição, como se sentem, em que 

universo se acham encerradas e quais fronteiras conseguem ultrapassar. Dessa maneira, são 

capazes de compreender os problemas que se apresentam às mulheres como herdeiras de um 

pesado passado que precisa ser resgatado sob a ótica de um novo futuro. Construído a partir de 

pressupostos que as definam com todas as suas cores e matizes e que deixe de relativizá-las em 

função do espectro masculino, reconhecendo-as por um dos aspectos essenciais a toda a 

humanidade − o fato de pertencer a uma mesma espécie, com suas diferenças, verdades e 

limitações, mas com uma vontade infinita de ser e fazer parte das conquistas de toda a 

humanidade.  
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 A grande maioria ainda acalenta o desejo de assistir ao nascimento de uma sociedade 

que seja capaz de reconhecer seus habitantes para além das questões de gêneros e que legitime 

de vez a paz entre os sexos.  
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CAPÍTULO IV 
CONTRIBUIÇÕES FEMININAS AO PENSAMENTO PEDAGÓGICO BRASILEIRO 

 

 

A arte de ensinar, ou melhor, a arte de educar é 
a mais delicada no mundo. Não basta, como em 
outras artes, vestir de forma a ideia, escolhendo 
à vontade a matéria-prima (ANTIPOFF, 2010, 
p. 89). 

 

 

 1. Introdução 

 

 Ratificando uma afirmação já feita nesta tese, um segmento social ou uma pessoa só se 

liberta totalmente, quando consegue enxergar a realidade a partir do próprio olhar, libertando-

se do olhar ou da perspectiva de outrem. Conseguir esta façanha implica ler o mundo 

criticamente. E, ler criticamente o mundo exige um processo de superação da consciência 

intransitiva, passando pela consciência transitivo-ingênua e chegando à consciência transitivo-

crítica, como pontificou Paulo Freire. A tomada de consciência, para o autor de Pedagogia do 

oprimido, equivaleria à consciência transitivo-ingênua e a conscientização ao último estágio 

desse processo: o desenvolvimento da consciência transitivo-crítica.  

 Este grau do processo de conscientização é o que permite a plena libertação humana, 

pois é o que lhe permite construir o próprio conhecimento (gnosiologia) e a própria teoria do 

conhecimento (epistemologia). De posse dessas ferramentas, apreendidas e conscientizadas (no 

sentido psicológico do termo), os grupos sociais e as pessoas conseguem desvendar qualquer 

problema posto pela humanidade, a partir de uma perspectiva singular, determinada 

historicamente por suas respectivas posições na correlação de forças histórico-sociais, auto-

afirmando-se como protagonistas de seus próprios destinos.  

 Neste capítulo da tese, serão examinadas, como exemplos emblemáticos, as 

contribuições pedagógicas de três mulheres brasileiras que alcançaram este último estágio do 

mencionado processo de conscientização, pois revelaram, em suas obras sobre educação, a 

autoafirmação de autonomia gnosiológica e epistemológica feminina E, neste sentido, 

comprovam a hipótese da tese de que sua ausência na historiografia do pensamento pedagógico 

brasileiro não é resultado de suas fragilidades teóricas, mas de um preconceito patriarcal que se 



 153 

manifesta, lamentavelmente, até mesmo em historiadores das ideias pedagógicas no Brasil 

conhecidos como progressistas e libertários.  

 Cecília Meireles, Helena Antipoff e Nísia Floresta são os três exemplos emblemáticos, 

porque, como se verá a seguir, com suas contribuições, tanto na militância educacional quanto 

nas formulações teóricas deveriam ter garantido um lugar de destaque tanto na história da 

educação brasileira, quanto na do pensamento pedagógico nacional.     

 

 2. Cecília Meireles77 

 

 Cecilia Benevides de Carvalho Meirelles (1901-1964), ao publicar Viagem em Lisboa, 

no ano de 1959, passou a merecer uma atenção expressiva no país como poeta. Desde a primeira 

obra lírica, Espectros (1919), passando por Nunca mais... e poema dos poemas (1923), 

Baladas para El-Rei (1925), Saudação à menina de Portugal (1930), Mar absoluto e outros 

poemas (1945), Doze Noturnos da Holanda & o Aeronauta (1952), e culminando com o 

Romanceiro da Inconfidência (1953), firmou-se nas letras brasileiras. Continuou a produzir, 

poeticamente, até o falecimento em 1964, publicando muitas outras obras, como Giroflê, 

giroflá (1956), Metal rosicler (1960) e Solombra (1963). 

 Paralelamente, escreveu crônicas, ensaios, teoria literária, artigos jornalísticos, além de 

desenvolver intensa atividade docente em todos os graus de ensino.  

 Para os efeitos desta tese, foram analisadas as Crônicas de Educação (2017)78 da 

escritora que, como explica o organizador da antologia original, além de escrever profusamente 

sobre educação, no Diário de Notícias, do Rio de Janeiro, de 1930 a 1933, “... uma página 

diária com entrevistas, noticiário, artigos e uma coluna denominada ‘Comentário’” 

(AZEVEDO FILHO, in MEIRELES, 2017, p. 13), Cecília Meireles manteve a coluna 

“Professores e Estudantes”, no jornal A Manhã, de 1941 a 1943.  

 Dos mais de setecentos textos, a antologia atual, como a de 2000, manteve a organização 

a partir de “núcleos temáticos”, que são, na realidade, unidades temáticas79. Para esta tese foram 

escolhidos e examinados mais minuciosamente alguns excertos das mencionadas unidades que 

                                                
77 Adotou-se, nesta tese, o registro Meireles (sem o “l” dobrado, porque, embora seu sobrenome fosse Meirelles, 
em 1959, Cecília passou a adotar a forma simplificada).   
78 Iniciativa da editora Global, a partir da organização do filólogo Leodegário Amarante de Azevedo Filho (1927-
2011), Obra em prosa de Cecília Meireles, Crônicas de Educação (2000, 5 v.), realizada a pedido da família e 
da Editora Nova Fronteira em 2000, que dividiu o volumoso material disponibilizado em duas partes: educação e 
folclore.  
79 Algumas delas poderiam ser inseridas naquilo que Paulo Freire chama de “unidade epocal”: “Uma unidade 
epocal se caracteriza pelo conjunto de ideias, concepções e esperanças, dúvidas, valores, desafios, em interação 
dialética com seus contrários, buscando plenitude” (FREIRE, 1987, p. 92). 
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dizem respeito à pedagogia (no sentido estrito de teoria da educação) e que constituem 

ilustrações do objeto dela: demonstração da existência de uma razão feminina que não aparece 

nos livros sobre a educação e sobre o pensamento pedagógico brasileiro.  

 Cecília acompanhou a trajetória das chamadas reformas de todo o período republicano 

pós-movimento denominado “Revolução de 1930”, momento em que as autoridades 

educacionais tentaram criar o caráter nacional da educação brasileira, até então fragmentada em 

incipientes sistemas estaduais de educação. Não se pode esquecer que foi somente a partir dos 

anos ‘20 do século passado que os chamados “pioneiros da educação brasileira” tentaram 

profissionalizar a educação em algumas unidades da Federação.  

 A luta pela sistematização nacional da educação tem em Paulo Freire um representante 

importante, que se inspirou no legado dos “pioneiros” da década de 1930, de cujo grupo Cecília 

Meireles fazia parte. Não esquecer que ela foi signatária do Manifesto de 1932. 

  A crise do sistema agrário-monocultural-exportador (cafeicultura) em que se baseava o 

dependente Capitalismo brasileiro não se sustentava mais e, do choque de interesses instalados 

e emergentes, esgarçou-se o tecido do “estado de compromisso” instituído pelos segmentos das 

elites brasileiras e por seus intelectuais orgânicos. Foi no contexto dessa crise que ocorreu uma 

verdadeira ebulição no país, destacando-se, dentre outras, as seguintes movimentações: nasceu 

o “Movimento Tenentista”; a pequena burguesia paulistana desencadeou a Semana de Arte 

Moderna de 1922 que, depois, seria disseminada para outros estados, como Rio de Janeiro e 

Minas Gerais; os mais radicais simpatizantes da Revolução Bolchevista, que ocorrera 

recentemente na Rússia (1917), fundaram o Partido Comunista Brasileiro (PCB) e a insatisfação 

com uma educação elitista, discriminatória, excludente e amadora começou a ser combatida 

pelo profissionalismo dos futuros pioneiros, por meio de:  

 
...reformas estaduais de ensino, prenúncio das reformas nacionais que 
surgiriam a partir de 1930. A primeira delas foi empreendida por Sampaio 
Dória, em São Paulo; em 1922/23, no Ceará, Lourenço Filho empreendeu a 
segunda. Depois, seguiram-se a do Rio Grande do Norte, por José Augusto 
(1925/28), as do Distrito Federal (1922/26) e as de Pernambuco (1928), 
empreendidas ambas por Carneiro Leão, a do Paraná (1927/28, por Lysímaco 
da Costa, a de Minas Gerais (1927/28), por Francisco Campos [e Mário 
Casassanta]; a do Distrito Federal (1928), por Fernando de Azevedo; e a da 
Bahia (1928), por Anísio Teixeira (ROMANELLI, op. cit., p. 129). 
  

 Toda essa movimentação pela criação de sistemas educacionais públicos, foi 

acompanhada, participativamente, por Cecília Meireles e, quando os “pioneiros da educação 
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nova” formularam e publicaram o Manifesto de 1932, Cecília imediatamente se engajou no 

movimento, tornando-se uma de suas signatárias80.  

 Certamente, o prestígio já alcançado como escritora colaborou para que o nome de 

Cecília Meireles viesse a ser destacado, também, na literatura da área educacional, mais do que 

o de suas colegas educadoras e pedagogas da mesma época. Mesmo assim, somente no ano 

2000, e a pedido da família, é que nasceu o projeto editorial que divulgaria sua produção 

pedagógica.  

 Antes de iniciar a identificação e análise de temas educacionais específicos tratados por 

Cecília Meireles, é necessário dizer que ela teve posições mais gerais na área educacional, de 

acordo com as mobilizações dos educadores mais progressistas da primeira metade do século 

XX no Brasil, dentre os quais pode-se destacar: o “otimismo pedagógico”, a laicidade da 

educação pública, o espírito republicano, o rigor científico e o profissionalismo na área 

educacional.   

 Como se pôde perceber na explicação sobre a publicação da segunda edição das 

Crônicas de Educação, Cecília escreveu intensamente de 1930 a 1933 e de 1941 a 1943, para 

atender, respectivamente, às demandas, certamente diárias, dos jornais Diário de Notícias e A 

Manhã. É da seleção dessa produção de crônicas, realizada por Leodagário A. de Azevedo 

Filho, que serão extraídas as concepções de Cecília Meireles a respeito da educação que 

interessam a esta tese. Como já foi explicado, a segunda edição dessa antologia de crônicas foi 

organizada por “núcleos temáticos”, segundo o próprio organizador, de que resultaram 5 (cinco) 

volumes.  

 Examinados com cuidado todos os textos dessas mais 1.000 páginas, deles foram 

analisadas mais minuciosamente as crônicas que revelam uma perspectiva feminina original no 

conjunto do pensamento pedagógico, portanto, ilustrativas da conscientização dessa educadora 

e pensadora da educação, que percebia, já na primeira metade do século passado, as relações 

de opressão, seja de gênero, seja de outra ordem, como é o caso da expressiva discriminação 

das crianças pelos adultos que tanto sensibilizou a poeta.  

                                                
80 Basta observar a lista de signatários para se observar a tímida participação feminina: Fernando de Azevedo, 
Afranio Peixoto A. de Sampaio Doria, Anisio Spinola Teixeira, M. Bergstrom Lourenço Filho, Roquette Pinto, J. 
G. Frota Pessôa, Julio de Mesquita Filho, Raul Briquet, Mario Casassanta, C. Delgado de Carvalho, A. Ferreira 
de Almeida Jr., J. P. Fontenelle, Roldão Lopes de Barros, Noemy M. da Silveira, Hermes Lima, Attilio Vivacqua, 
Francisco Venâncio Filho, Paulo Maranhão, Cecilia Meirelles, Edgar Sussekind de Mendonça, Armanda Álvaro 
Alberto, Garcia de Rezende, Nobrega da Cunha, Paschoal Lemme, Raul Gomes 
(http://www.histedbr.fe.unicamp.br/revista/edicoes/22e/doc1_22e.pdf), consultado em 29 de janeiro de 2019, 
destaque das mulheres pela autora da tese). 
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 Os trechos escolhidos das Crônicas de Educação81 tanto ajudam na comprovação da 

hipótese desta tese – efetiva contribuição das mulheres ao pensamento pedagógico brasileiro – 

quanto revelam a militância concreta de Cecília Meireles no campo da educação, sem falar na 

sua sempre atenta e atualizada análise crítica aos fenômenos culturais e educacionais que lhe 

eram contemporâneos.  

 É preciso esclarecer que, como toda seleção e classificação, a realizada pelo filólogo 

brasileiro relativamente às centenas de crônicas publicadas por Cecília Meireles também 

obedeceu a critérios muito pessoais, escapando algumas crônicas das unidades temáticas 

concebidas. Além disso, como os critérios de classificação das mesmas crônicas, de acordo com 

os parâmetros teóricos desta tese, seriam certamente diferentes, teve-se que buscar concepções 

da educadora poeta nas crônicas espalhadas pelos cinco volumes da antologia.  

 Foram escolhidos alguns temas que, de um lado, pela recorrente ênfase conferida por 

Cecília Meireles a eles, a autora da tese considerou importante destacar; de outro lado, foram 

destacados, também, temas que embora não tão repetidos pela poeta, mereceram uma ênfase 

que a coloca em posição de vanguarda, antecipando-se a pensadores da educação de renome, 

como é o caso do próprio Paulo Freire. E é por esses últimos temas que se iniciará a revelação 

do pensamento pedagógico de Cecília nesta tese. 

  

 2.1. Vida, Educação, Liberdade, Beleza, Cooperação e Universalismo   

 

 Como indica o próprio título, esta unidade temática é a mais geral de todos os cinco 

volumes da antologia. Aqui, Cecília aborda os fenômenos mais amplos e mais universais 

relacionados às trajetórias da humanidade e ao comportamento do ser humano. Aborda-os com 

uma profundidade filosófico-antropológico-política, sem abrir mão de uma linguagem baseada 

em uma expressão poética. Essa combinação de cientificidade e de poeticidade antecipa a 

linguagem prosaico-poética de Freire, sendo justificada pela própria pensadora: 

 
Tanto o gosto profundo da Beleza é também o sentido encantado da vida. 
Tanto estamos feitos desta ansiedade de nos excedermos, e de vermos as 
coisas que se excedem. Porque a Beleza é um poder excessivo. Não importa 
que a forma seja simples, sóbria, harmoniosa: dentro dela há um 
transbordamento de emoção, de ideia ou de gozo. É a Beleza, então 
(MEIRELES, 2018, p. 47).  

 

                                                
81 Identificadas, de agora em diante, pela sigla CE seguida pelo número do volume e pelo da página inicial. 



 157 

 Neste particular, a concepção de Cecília aproxima-se muito da de Paulo Freire que 

também concebia a ética entrelaçada com a estética: “A necessária promoção da ingenuidade à 

criticidade não pode ou não deve ser feita à distância de uma rigorosa formação ética ao lado 

sempre da estética. Decência e boniteza de mãos dadas” (FREIRE, 1996, p. 36). Para Cecília, 

a Beleza – e ela sempre a grafa com maiúscula – é também uma forma de conhecimento, que 

supera o construído apenas com base na lógica. Certamente está aí a sua maneira de ler o 

mundo... poeticamente. Ao se ler um livro de História sobre a Conjuração Mineira de 1789 e 

ler-se o Romanceiro da Inconfidência (1977), sente-se uma enorme diferença, pois neste 

último, além das rigorosas informações sobre o movimento dos rebelados, por meio da 

linguagem poética de Cecília, o leitor sente a atmosfera da conspiração, do medo, das emoções 

dos inconfidentes, das esperanças e até dos “sentimentos” dos animais82.  

 Paulo Freire considera que “quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de 

ensinar-aprender participamos de uma experiência total, diretiva, política, ideológica, 

gnosiológica, pedagógica, estética e ética, em que a boniteza deve achar-se de mãos dadas com 

a decência e com a seriedade (1996, p. 26). A estética aliada à ética é um dos sinais da superação 

da oprimida no que diz respeito à conscientização. E mulheres, como Cecília, tem apresentado 

muito mais sensibilidade para esta questão do que os homens quando se debruçam sobre 

problemas educacionais e pedagógicos.  

 

 2.2. Puericentrismo 

 

 Está consagrado na historiografia das ideias pedagógicas a criação do conceito de 

“puericentrismo” por Jean-Jacques Rousseau, como se pode constatar numa das obras da 

historiografia da educação muito usada no Brasil: 

 
Costuma-se dize que Rousseau provocou uma revolução copernicana na 
pedagogia: assim como Copérnico inverteu o modelo astronômico, 
retirando a Terra do centro, Rousseau centraliza os interesses pedagógicos 
no aluno, não mais no professor. Mais que isso, ressalta a especificidade da 
criança, que não deve ser encarada como o adulto em miniatura (ARANHA, 
1996, p. 121). 

 

                                                
82 Foi de um verso do Romanceiro que Luís Rufatto −  escritor brasileiro, natural do Estado de Minas Gerais −, 
extraiu o título de seu premiado romance Eles eram muitos cavalos (2015), uma análise metafórica da metrópole 
paulistana.   
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 Outras citações que comprovam esse crédito rousseauniano poderiam ser acrescentadas, 

mas escapam aos limites deste capítulo. Cabe, portanto, apenas indicar as inúmeras crônicas de 

Cecília cujos títulos revelam essa concepção: “A infância e sua atmosfera” (CE, 1, 112), 

“Eduquemos a criança” (CE 1, 120), “O amor à infância”(CE 1, 131), “A criança e o segredo” 

(CE 1, 137), “Nós e as crianças (CE 1, 139), “Ouvindo as crianças” (CE 1, 141), “A escola para 

as crianças!”(CE 1, 143), “Os indícios da alma infantil” (CE 1, 145), “A infância” (CE 1, 147), 

“O interesse pelas crianças”(CE 1, p. 149) etc. Somente neste primeiro volume, são cerca de 40 

crônicas que trazem no título o termo “criança” ou “infância e seus derivados”, sem falar que 

outras, com títulos diversos e espalhadas por todos os cinco volumes da antologia tratam de 

problemas da educação infantil. E, nessas e em crônicas que tratam da educação de outras faixas 

etárias, como da adolescência, por exemplo, a poeta não perde qualquer oportunidade para 

demonstrar não somente a centralidade da criança no processo educacional, como a 

superioridade de sua visão de mundo em relação à dos adultos. Neste sentido, algumas 

passagens são emblemáticas, como a que diz: “Uma das dificuldades que comumente se opõem 

à boa realização das atuais tendências do ensino é a da falta de preparo dos pais, a sua 

incompreensão das transformações pedagógicas, e da justa visão educacional, o que atrapalha 

enormemente a ação do professor...” (CE, v. 1, p. 106). Além disso, não somente os pais 

despreparados são criticados, porque nenhum adulto é poupado por Cecília Meireles, 

atribuindo-lhe a destruição da divindade e da infinitude contidas na infância, em suma, 

debitando, em sua conta, um verdadeiro infanticídio pedagógico.  

 E a citação subsequente não deixa dúvida sobre a adequação da inclusão de Cecília 

Meireles no universo dos “Mestres de Rousseau”83: 

 
É preciso criar uma atmosfera especial, que facilite a expansão da alma 
infantil, para que, então, nosso olhar atinja o recesso profundo da sua 
personalidade. 
E alcançaremos, nesse instante, a felicidade dos grandes inspirados que 
desvendam cada tênue motivo na teia complexa da infância. 
Sentiremos que as palavras dos livros não eram falsas nem vãs. Que o 
entusiasmo dos mestres não era enganador nem provisório. 
Que é um espetáculo maior que os espetáculos humanos o que se vislumbra 
nesses cenários subjetivos. Que existe neles alguma coisa mais perfeita que a 
vida que os homens corromperam. Que a criança tem consigo uma parte da 

                                                
83 Moacir Gadotti publicou um livro autobiográfico (2004) no qual revela, não somente a inspiração rousseauniana 
na sua militância educacional, como também na sua reflexão pedagógica, estendendo tal referência aos 
companheiros freirianos de jornada, que desfilam pela obra e que, metaforicamente, são incluídos em um conjunto 
de educadores e de pensadores da educação que ele denomina “Mestres de Rousseau”. Não se trata, embora a 
denominação possa sugerir de pessoas que poderiam ensinar a Rousseau, mas de docentes que se tornaram mestres 
porque se inspiraram em Rousseau.  
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divindade diante da qual parecemos envelhecidos com o vício dos nossos 
preconceitos e a fraqueza de nossas desesperanças (CE, 1, 114-115).  

  

 2.3. Razões Oprimidas Infantis 

 

 Outras passagens são reveladoras do que se poderia chamar de “razão infantil”, ou seja, 

a visão de mundo da criança que, embora cheia de emoção e imaginação, constitui, no juízo de 

Cecília Meireles uma racionalidade superior à dos adultos: “As crianças têm esta qualidade 

admirável; sabem ver a vida com uns olhos puríssimos, que tiram os limites do espaço, do 

tempo, das personalidades, e reduzem tudo a um jogo maravilhoso, a um baile do espírito... 

(CE, 1, 169); ou “uma criança que brinca é alguém que está mergulhado no próprio infinito, 

nesse infinito de onde os adultos foram arrancados...” (CE, 1 169); ou ainda: “da criança se 

pode esperar tudo de bom. Ela traz consigo um tal poder de realizar o melhor... (CE, 1, 171). 

 Chega a comparar a infância à esfinge, símbolo dos segredos do conhecimento: 

 
Pequenas esfinges que se movem em redor de nós. Pequenas esfinges que não 
dizem. Como a outra: ‘Decifra-me!’ Oh! Mais do que as de pedra, estas sabem 
que os adultos não gostam de fazer nenhum esforço interessante e gratuito... 
Por isso, também não dizem sequer: ‘...senão, devoro-te!’ 
Talvez sintam, quem sabe?, que elas é que vão sendo devoradas, por este 
egoísmo que as tiraniza, por este abuso criminoso de força bruta”(CE, 1, 172). 

 

 2.4. Antecipações e Atualidade 

  

 Para que este tópico não ocupe todo o capítulo, dado que se deve aqui deixar espaço 

para mais dois exemplos de produção pedagógica feminina, serão destacados alguns dos 

aspectos do pensamento de Cecília Meireles que poderiam ser considerado como antecipações 

de concepções pedagógicas que teriam grande sucesso na sua posteridade e que continuam 

muito atuais.  

 Primeiramente, estão presentes nas reflexões pedagógicas de Cecília – e neste sentido 

ela se antecipa a Paulo Freire, que se inspirou em Erich Fromm –, os conceitos de necrofilia e 

biofilia pedagógica: “O educador tem de ser um acordador de energia. O [educador] 

intransigente é um portador de morte” (CE, 1, 32).  

 Antecipa-se, também, em relação ao educador pernambucano, no que diz respeito ao 

sectarismo, considerado por ela como intransigência: “Para se defender do prestígio de outros 

conhecimentos, isola-se num círculo estreito, onde ideias diferentes das suas não possam 
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penetrar. Não quer saber mais, porque não quer transigir. O intransigente fica sendo, pois, um 

ignorante” (CE 1, p. 31).  

 Finalmente, antecipa-se em relação a um dos princípios mais caros enunciados pela pelo 

pensamento pedagógico crítico no final do século XX e início do século XXI: o da unidade na 

diversidade.  

 Embora se filie a um grupo que, na História das Ideias Pedagógicas do Brasil, seja, em 

geral, considerado liberal e expressão de uma classe média ideologicamente oscilante, e mesmo 

compartilhando do “otimismo pedagógico”, Cecília mantém-se numa linha crítica a toda e 

qualquer forma de opressão nas relações educacionais. 

 Pelas concepções destacadas neste trabalho e por outras que, por sua amplitude e 

profundidade, infelizmente, escapam aos limites desta tese, em suma, por sua militância 

educacional e por seu legado pedagógico, permanece sob suspeita a exclusão do nome de 

Cecília Meireles de qualquer obra da historiografia sobre o pensamento pedagógico brasileiro.   

 

 3. Helena Wladimirna Antipoff  
 

 Quando se lê o nome completo de Helena Antipoff vem à mente, imediatamente, uma 

série de questões: O que estaria fazendo uma russa no Brasil? Como ela veio parar em Minas 

Gerais? Por que, embora contratada temporariamente, acabou por adotar a nacionalidade 

brasileira e aqui permaneceu até a morte, em Ibirité, no ano de 1974? O que justificaria sua 

inclusão na história da educação e do pensamento educacional brasileiro? 

 Quando se examina a biografia de Helena (1892-1974), escrita pelo filho único, Daniel 

Antipoff, Helena Antipoff: sua vida sua obra (1975) tem-se uma ideia da verdadeira epopeia 

que foi a vida dessa fisicamente frágil mulher, mas cuja trajetória histórica demonstra ter sido 

exemplo de resistência e determinação. Nasceu no noroeste da Rússia, numa pequena cidade 

chamada Grodno, no seio de uma família com relativos recursos, inclusive com direito a 

governanta francesa, com a qual aprendeu o francês. O pai era capitão do exército russo e a mãe 

filha de um oficial. Quando Helena completou 9 anos de idade, a família deslocou-se para São 

Petersburgo84, onde o pai deveria dar mais um passo na carreira militar, cursando a Academia 

                                                

84 Fundada pelo czar Pedro I, o Grande, em 27 de maio de 1703, transformando-a em capital do país (1713-1728 
e 1732-1918), dentro da política mais ampla de ocidentalização do Império Russo – lembrar que é uma das cidades 
mais ocidentais da Rússia, às margens do rio Neva, no Mar Báltico. Teve seu nome mudado por mais de uma vez: 
Petrogrado, a partir de 1914; Leningrado, de 1924 em diante e, novamente, São Petersburgo, em 1991, com o 
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do Estado Maior do Exército. Auxiliado pela esposa Sofia Constantinovna, “...Wladimir 

Vassilevitch Antipoff conseguiu galgar o 1.º lugar. Isto lhe valeu o grande prêmio da escola, 

isto é, um ano de viagem ao estrangeiro, com a esposa” (ANTIPOFF, 1975, p. 20) conhecendo 

vários países da Europa. 

 Helena aprendeu as primeiras letras com a própria mãe, que era pedagoga, e realizou 

seus primeiros estudos na Escola Normal, obtendo o diploma que lhe habilitava para a docência 

com classes infantis. No entanto, o que aí mais lhe atraiu foram os fundamentos científicos 

desenvolvidos nos laboratórios da escola. Entusiasmara-se, também, com as descobertas de 

Fridtjof Nansen (1861-1930)85.  

 O filho e biógrafo Daniel Antipoff destaca a admiração da mãe por este espírito 

científico que soprava a Europa Oriental pela porta do Báltico, como na época de Pedro, o 

Grande: 

 

...passa horas seguidas em laboratórios bem montados, observando e anotando 
com a máxima objetividade. [...]  
“Entusiasma-se pelo estudo da Geografia...”   
Os estudos de ciências naturais, constantemente enriquecidos com leituras 
feitas na biblioteca da escola, despertam em Helena grande interesse e 
constituem prenúncio de sua vontade de estudar Medicina (ANTIPOFF, 1975, 
p. 22).  

  

 Além das disciplinas normais de seu curso secundário, Helena estuda línguas, música e 

teatro, já manifestando, também, atração pela cultura popular. Mas é em Paris, para onde se 

deslocara com a mãe e as filhas em 1909, e, depois em Genebra, que se consolidará a formação 

científica de Helena.  

 A Rússia dos primeiros anos do século XX foi marcada por uma série de insurreições 

contra o governo czarista, culminando com a revolta dos marinheiros no porto de Odessa, em 

1905, por causa dos maus tratos na marinha russa. O povo da cidade sofreu uma forte repressão, 

porque, além de apoiar os revoltosos, tentava levar ao czar Nicolau II reivindicações que já 

faziam parte de uma agenda que tentava transformar o feudalismo russo em capitalismo. A 

maioria dos historiadores consideram a revolta de 1905 como marco inicial da Revolução 

Bolchevista de 1917. Todas as famílias e pessoas ligadas, de uma forma ou de outra, ao regime 

                                                
colapso da União da Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Em 1918 a capital fora transferida definitivamente 
para Moscou. É a segunda cidade mais populosa da Rússia e sempre se destacou como grande centro cultural. 

85 Cientista e explorador norueguês, considerado como o primeiro a pisar o Polo Norte, após uma expedição pela 
Groenlândia; ganhador do prêmio Nobel da Paz, em 1922, pela criação do passaporte para refugiados. 
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monárquico passaram a ser encaradas como suspeitas. Assim, a família Antipoff saiu do país, 

lá permanecendo somente o pai, já coronel, Wladimir Vassilievitch Antipoff. A separação do 

pai foi muito sentida por Helena, que era a mais ligada a ele. Para os demais membros 

emigrantes não fazia muita diferença. É o próprio filho de Helena que comete as eventuais 

indiscrições quanto às relações mais íntimas da família: 

 
Entre Wladimir Vassilevitch e Sofia Constantinovna, de parte a parte, se 
percebe uma espécie de aproximação por conveniência familiar, mais talvez 
do que um amor à primeira vista.  
[...] 
Por isso mesmo, baseada nas infidelidades do seu marido, Sofia, antes de 
completar o seu vigésimo ano de casada, toma a iniciativa de uma separação 
(ANTIPOFF, 1975, p. 26). 

 

 Em relação à duas outras filhas, acrescenta: 

 
Zina, embora a mais bonita das filhas, está relegada a segundo plano e sofre 
intimamente por sentir-se um pouco “rejeitada”. Quanto a Tânia, para a qual 
o pai é uma espécie de estranho, aceita de bom grado a mudança para a capital 
do mundo, que naquela época é efetivamente Paris. De tão pequena que é, 
nem toma consciência dos graves problemas que sacodem a família e a pátria; 
deixa-se levar (id., ibid., p. 27). 

  

 A biógrafa Regina Campos constrói uma periodização interessante sobre a obra de 

Helena Antipoff, não se limitando a fases biográficas: 

  

Podemos dividir a experiência científica de Helena Antipoff em três períodos: 
a formação científica e humanista na Europa (1909-1929); a fase em que trava 
conhecimento com a realidade socioeducacional brasileira (1929-1945) e o 
período em que trabalha na proposição de alternativas práticas nas áreas da 
educação especial e da educação rural, ao mesmo tempo em que contribui para 
a institucionalização da psicologia no Brasil (1945-1974). (CAMPOS, 2010, 
p. 12).  

  

 3.1. Os Anos de Formação na Europa (1909-1929) 

 

 Cabe salientar, inicialmente, que esta formação não se refere somente à recebida em 

bancos escolares, mas, também, à auferida na movimentada existência de Helena que 

peregrinou por quase toda a Europa.   
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 De acordo com a cronologia citada, a estada na França (Paris) e na Suíça (Genebra) 

completam a formação acadêmico-científica de Helena Antipoff, iniciada na Rússia czarista já 

ocidentalizada, especialmente em São Petersburgo.  

 Em Paris, frequenta as mais prestigiadas instituições de formação e produção do 

conhecimento, como a Sorbonne e o Collège de France. Aí, recebe forte influência da 

Fenomenologia, pontificada por Henri Bergson (1859-1941).  

 Segundo a mesma biógrafa, sofreu influência, também, do psiquiatra freudiano Pierre 

Janet (1859-1947).  

 Na mesma época, Alfred Binet (1857-1911) e Théodore Simon (1873-1960) 

desenvolveram estudos sobre as faculdades superiores humanas, desembocando na elaboração 

dos famosos testes de medida de inteligência “Binet-Simon”. Helena participou ativamente na 

aplicação empírica para validação desses testes, em estudantes, trabalhando diretamente com o 

psiquiatra Thédore Simon e desenvolvendo, portanto, sua formação, tanto em Psicologia quanto 

em Pedagogia.  

 Durante a permanência da mãe com as filhas em Paris, o pai fora promovido a general-

de-exército na Rússia.  

 Ainda na Sorbonne, conheceu Édouard Claparède (1873-1940)86, que foi, certamente, 

um dos psicólogos que mais contribuíram para a interação da Psicologia com a Pedagogia. Por 

isso, encontrando nele o apoio mais importante para a consolidação de sua formação científica, 

Helena não hesitou em aceitar o convite para transferir-se para Genebra e, aí, não só completar 

sua formação, mas colaborar, também, para a construção da psicologia da criança. Ainda como 

estudante do Instituto Jean-Jacques Rousseau, Helena participou da implantação da Maison des 

Petits, espécie de escola de aplicação das pesquisas realizadas no Instituto.  

 O perfil da egressa do Instituto foi se esculpindo em dois aspectos que merecem 

destaque: “a abordagem funcional da psicologia da inteligência e sobre os métodos ativos” 

(CAMPOS, 2010, p. 19). Como o Instituto Rousseau enfatizara a proposta da pedagogia ativa 

da do movimento da Escola Nova87, esta metodologia estava muito presente na formação de 

seus estudantes, de onde nasceria a concepção interacionista, mais recentemente conhecida 

como construtivismo. Em toda essa gênese e evolução de um método, que envolveu também 

figuras do pensamento pedagógico do porte de Jean Piaget (1896-1980), e que faria enorme 

                                                
86 Em 1912, Claparède criou o Instituto Jean-Jacques Rousseau, em Genebra, como um centro de pesquisas em 
educação e como agência de formação docente. 
87 Organizado, em Genebra, por Adolphe Ferrière (1879-1960), no Escritório Internacional das Escolas Novas (v. 
CAMPOS, op. cit., p. 18). 
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sucesso no futuro, Helena teve participação ativa, como demonstra a dedicatória que lhe fez 

Claparède no artigo “Gênese da hipótese”, publicado nos suíços Archives de Psychologie (apud 

CAMPOS, ibid., p. 20).  

 Entre 1916, Helena retorna à Rússia, para cuidar do pai, ferido em uma escaramuça com 

rebeldes. Aí permanece até 1924, peregrinando pelo país em busca de Wladimir Vassilevitch 

Antipoff e, depois de encontrá-lo e dele cuidar, retorna a Petersburgo, local do verdadeiro olho 

do furacão da Revolução Bolchevista de 1917. Sobrevive cuidando de crianças órfãs de guerra 

e nelas aplicando todos os conhecimentos psicológicos que adquirira na Europa Ocidental. 

Testemunha a derrocada do czarismo, o fim da I Guerra Mundial, bem como a devastação da 

guerra civil entre “vermelhos” e “brancos”, que varreu toda a recém-criada URSS pelos 

bolchevistas.  

 Nesse período, com o Marxismo de Karl Marx e Friedrich Engels consolidando-se em 

todos os campos científicos da Rússia, a Psicologia soviética também se vê referenciada nos 

princípios do Materialismo Dialético. E, nesta elaboração, destacam-se, à época, Lev 

Semionovitch Vygostki (1896-1934), Alexander Romanovitch Luria (1902-1977) e Alexei 

Nicolaevitch Leontiev (1903-1979), que estabelecem, definitivamente a determinação material 

em última instância para os fenômenos psicológicos. O primeiro, faz o “casamento” da 

Psicologia com a educação, estabelecendo os condicionamentos histórico-sócio-culturais na 

formação da personalidade e da inteligência, sendo considerado como o fundador da Escola 

Histórico-Cultural (cf. Beltrán Núñez, 2009). Luria e Leontiev também destacam a influência 

dos fatores socioculturais na maturação das funções psicológicas superiores e o trio de 

pensadores russos constitui, hoje, a maior expressão do que se poderia denominar “Escola da 

Psicologia Cultural-Histórica”88, ou Histórico-Cultural. Sem perder suas influências franco-

genebrinas, a psicóloga russa absorve os princípios da Escola Soviética mencionada e, pela 

síntese que constrói das duas correntes (teoria funcional e dimensão sócio-histórica), formula o 

conceito inédito de “inteligência civilizada”. Regina Campos considera este conceito como “a 

contribuição mais original e relevante de Helena Antipoff à teoria da inteligência em 

psicologia” (2010, p. 27). 

 Cabe destacar, aqui, duas aproximações entre Helena e Paulo Freire: os fundamentos 

psicológicos do fenômeno educacional e os princípios fundantes do Materialismo Histórico-

                                                
88 A grande e rica contribuição dessa verdadeira Escola Russa de Psicologia necessitaria de muito mais espaço 
que, lamentavelmente, ultrapassa os limites desta tese, para ser melhor compreendida e percebida a sua importância 
para o desenvolvimento da educação e da Pedagogia. Sua influência sobre as futuras concepções psicológicas e 
pedagógicas de Helena Antipoff foi fundamental. Para não passar em branco, remete-se o leitor desta tese às 
seguintes obras de referência: BELTRÁN NÚÑEZ (2009) e IVIC; COELHO (2010).  
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Dialético. Ambos fundamentos têm uma vocação histórica pela emancipação humana: os 

primeiros pela libertação pessoal e os segundos pela emancipação social.   

 Foi na estada em Petersburgo que Helena conheceu o escritor e jornalista Victor Iretzky, 

com quem se casou em 1918. Do casal nasceu o único filho, Daniel Iretzky Antipoff, no ano 

seguinte. As dificuldades e até mesmo privações sofridas pela família Antipoff na URSS por 

pouco não terminam em tragédia: só não perdem o filho por desnutrição graças a uma ama de 

leite, Tatiana Vassilevna, que perdera o dela, Michka, na mesma idade de Daniel. O futuro 

biógrafo da própria mãe, assim descreve a mútua salvação, iniciada pelo convite de Helena a 

Tatiana que procurara o ambulatório para salvar o filho e encontrara a psicóloga que a convida 

para trabalhar no albergue para crianças: 

 
Apresentada assim ao camarada Ivan Stefanovitch, encarregado do albergue, 
Tatiana pôde multiplicar a suas atenções a dezenas de crianças, inclusive ao 
pequeno Daniel, a quem deram o apelido de Dônia, e que lhe inspirara a maior 
compaixão, de tão magro.  Espontaneamente Tatiana oferece-se a Helena 
Wladimirna pare ser ama do menino... [...]  
Era o leite reservado para Michka, mas ela o cede com prazer para outra 
criança de colo, que lhe distrai o pensamento. Assim, Dônia, por sua vez, salva 
da depressão nervosa de Tatiana Vassilevna (ANTIPOFF, 1975, p. 71). 

  

 Não foi o interesse em salvar Daniel da desnutrição que motivou Helena a atrair a 

camponesa Tatiana que havia perdido o próprio filho bebê, mas a assistência às crianças do 

albergue e a salvação da própria futura ama-de-leite de Daniel. Narra ainda Daniel que, nem 

mais que um dia a família viveu feliz em uma casa abandonada, recuperada pelos pais. Logo, 

logo, a união da família se desfez, quando o pai não retornou, à noite, da redação do jornal, para 

a qual fora trabalhar no dia seguinte. Fora preso e, sozinha com o filho e Olga, uma auxiliar de 

cerca de 17 anos de idade, Helena tem de prover a casa do necessário à sobrevivência em um 

país abalado politicamente, numa região de invernos muito rigorosos. Sem notícias do marido 

– que certamente fora transferido a Moscou – a psicóloga engaja-se no trabalho com o cuidado 

dos órfãos, no Reformatório de Menores, servindo ao governo soviético com desenvoltura e 

competência científica. Pelo trabalho, torna-se educadora-residente, transformando 

profundamente a instituição, de prisão de menores numa verdadeira clínica e escola para 150 

adolescentes em conflito com a lei. O caso do adolescente Feddie, narrado por Daniel 

(ANTIPOFF, 1975, p. 77 e 78), além de emocionante, demonstra o sucesso de Helena no trato 

com jovens autores de atos infracionais e merece um estudo mais detalhado sobre a metodologia 

e os procedimentos por ela empregados, dada a pobreza da literatura sobre o tema até hoje.  
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 As incertezas criadas pelo ambiente revolucionário e pela reação dos czaristas, com 

apoio de vários países da Europa, que temiam a disseminação do bolchevismo para fora das 

fronteiras da Rússia, provocando a guerra civil, geravam desconfianças e denúncias por todos 

os lados. Mesmo trabalhando oficialmente nos asilos com crianças abandonadas, Helena não 

tem seu marido poupado: acusado de ser “inimigo do povo” pelos bolchevistas, Victor é preso 

em Moscou e apenas quando é transferido, meses depois, para Petersburgo, consegue ter mais 

contato com a família, ainda que a comunicação mais privativa com Helena fosse possível 

apenas por meio de bilhetinhos colocados nos bolsos do pequeno Daniel (com cerca de 4 anos 

de idade). Finalmente, graças às iniciativas de Helena, junto a amigos influentes, Victor é 

exilado em Berlim. Depois de muitos incidentes é que Helena e o menino conseguem juntar-se 

ao marido na Alemanha, em 1924. Por pouco, Helena teria também sido presa na Rússia, por 

causa de dois artigos publicados como resultado de suas pesquisas no Laboratório de Psicologia 

de Petrogrado, apesar de suas formulações estarem perfeitamente alinhadas com as novas 

orientações políticas. É que, em todas as ditaduras – e, na Rússia implanta-se a ditadura do 

proletariado – haverá sempre os ambiciosos que, para conseguirem benefícios, denunciam 

outros e outras leviana e injusta.  

 Helena fracassou nas tentativas de adaptação na Alemanha e, juntamente com o filho, 

mais uma vez, afasta-se do marido e de Berlim, onde organizara um jardim da infância para 

filhos de expatriados russos, porque não conseguira engajar-se em nenhuma instituição alemã. 

Pouco tempo depois, a Alemanha seria varrida pela ascensão do Nazismo, em cujo ambiente, 

certamente, a inadaptação de Helena Antipoff seria, praticamente, total89.  

 Assim, em 1926, Helena retorna para Genebra, desta vez levando o filho, para trabalhar 

com o velho mestre Claparède, o grande responsável por seu retorno, que a transforma de ex-

aluna em professora da universidade e responsável pelo setor experimental de Psicologia. 

Daniel estuda na Maison des Petits, onde a mãe havia lecionado, quando da primeira 

permanência dela na Suíça. Devem ter sido bons tempos para ambos: Helena ganha fama 

rapidamente e é muito prestigiada pelo mestre. Convive com grandes pesquisadores e 

educadores e com estudantes de várias partes do mundo, pois, nessa época o Instituto Jean-

                                                
89 O Nacional-Socialismo (Nationalsozialismus), ideologia adotada pelo movimento, pelo partido e pelo Estado 
alemão na década de 1930 do século passado, caracterizado por suas posições radicais de extrema-direita, com a 
assunção explícita do racismo, especialmente do antissemitismo, nacionalismo extremado e, apesar de conter em 
sua denominação o termo “socialista”, assumiu, também, uma posição antissocialista obsessiva. Criado em 1919, 
o Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães é rebatizado como Partido Nazista, por Adolf Hitler, no ano 
seguinte, quando o líder austríaco assume a liderança da agremiação. Em 1933 ele torna-se chanceler da Alemanha, 
conduzindo o país para um regime unipartidário e totalitário. 
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Jacques Rousseau gozava de grande prestígio científico e acadêmico; o filho adaptara-se 

rapidamente ao novo país e à escola. Afirma o próprio Daniel: 
O Instituto Jean-Jacques Rousseau estava numa fase de grande 
desenvolvimento. Para o ano de 1926 fora programada uma série de cursos de 
grande interesse para educadores. Tinham sido confiados a eminentes 
psicólogos, tais como Pierre Bovet, Jean Piaget, Mira y Lopez, del Olmo, 
Richard Meilli, Leon Walther. 
[...] 
Há uma atmosfera de entusiasmo pelo trabalho realizado, sem falar no calor 
humano encontrado. Genebra torna-se pelos anos de 1926-1928, a meca dos 
estudantes estrangeiros, ligados às “Sciences d’Éducation” (ANTIPOFF, 
1975, p. 91). 

 

 Financeiramente, Helena não podia reclamar, chegando a ter até condições de ajudar os 

demais membros da família: à mãe e Tânia, que se encontravam em Paris; ao marido, na 

Alemanha e ao pai, na Rússia, neste caso, até a morte do então general Wladimir Vassilevitch 

Antipoff. Academicamente, a carreira e o prestígio internacional da Professora Helena vai de 

vento em popa, pois ela chega a ser mencionada no “mais respeitado livro de registros da 

Europa, The psychological register de Londres, editado por Carl Murchison, [que] traz os dados 

biográficos da colaboradora de Claparède, reconhecendo-lhe os raros méritos” (ANTIPOFF, 

1975, p. 95). 

 Contudo, mesmo com tudo ajeitado em Genebra – boa condição financeira, 

reconhecimento das comunidades científica e acadêmica, tranquilidade de uma país sem 

violência e neutro, boa adaptação de Daniel ao país e à escola –, Helena não sossega. Convidada 

a ir para o Brasil, hesita no primeiro momento, percebendo a contrariedade do próprio 

Claparède. Para não deixar de atender ao convite de Alberto Álvares da Silva, em nome do 

Governador de Minas Gerais, indica o colega de Instituto e também russo exilado na Suíça, 

Leon Walther, que parte, em 1928, para o Brasil. Na verdade, Helena não desistira do Brasil, 

apenas adiara a decisão até perceber o assentimento do mestre Claparède. Mas, e o filho? Daniel 

não encontraria no Brasil uma escola adequada, além de ter se acostumado, a duras penas, ao 

idioma e ao sistema educacional genebrino. Helena resolve então deixá-lo, em um internato na 

França, criado por uma ex-aluna do Instituto Jean-Jacques Rousseau, decidindo, enfrentar, 

sozinha, a experiência no Brasil. Antes de partir para os trópicos, Helena encontra-se com o 

marido em Villefranche sur Mer, na Côte d’Azur francesa, onde fora passar férias com os 

demais membros da pequena família. Na oportunidade, percebe-se os laços afetivos dessa 

família de três membros. Embora não se deva terminar um tópico com citação, é mais adequado, 

aqui, dar a palavra ao próprio filho biógrafo para ilustrar os sentimentos então envolvidos: 
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É nessa ocasião que Helena Antipoff recebe como presente do marido um belo 
anel de pedra preta, de ónix, que doravante e anos a fio usará. Neste passeio, 
o menino também põe na cabeça um boné, recebido na véspera, do pai. Os 
três estão com a fisionomia tranquila, embora já antecipando momentos mais 
tristes, quando cada um irá seguindo caminho diferente: um, rumo à 
Alemanha; o outro, rumo à França, e Helena, rumo ao Brasil (ANTIPOFF, 
1975, p. 106). 

  

 O que se percebe na trajetória biográfica de Helena Antipoff é a aplicação dos princípios 

que defendia na própria vida. Da mesma forma, agiu Paulo Freire, falando da coerência 

(categoria da política) e da não-contradicão (categoria da ciência). Ora, a coerência existencial 

é uma espécie de proclamação da conscientização de Helena, na medida em que, 

concretamente, rompeu com os laços tradicionais da família nobre, na Rússia, e com os da 

família burguesa, na Europa e no Brasil.  

 No entanto, foi no Brasil, como se verá a seguir, que ela desenvolveu as práticas e as 

formulações teóricas que mais a aproximam de Freire, no sentido da defesa da libertação dos 

mais oprimidos (pessoas com deficiência e educandos do meio rural), revelando pessoalmente 

um processo de autoconscientização, no interior de uma sociedade que mal saía do estatuto 

oligárquico com o mando das minorias sobre minorias empobrecidas e dava os primeiros passos 

no sentido da afirmação da burguesia.  

 

 3.2. Helena Antipoff no Brasil 

 

 Para compreender melhor o convite brasileiro a Helena Antipoff, ou melhor, mineiro, e 

os desafios que enfrentaria no Brasil, é necessário fazer uma brevíssima contextualização da 

situação econômica, política, social e educacional do Brasil no final da década de 20 do século 

passado. 

 Como se sabe, o Brasil, ao tornar-se independente de Portugal, do qual fora colônia, de 

1500 a 1822, foi um dos poucos países da América Latina a manter a forma monárquica de 

governo e, curiosamente, sob a liderança do herdeiro do trono de Portugal. Assim, de 1822, até 

1889, o regime político brasileiro teve a denominação de “Reinado” ou “Império”.  

 Contudo, como o mais importante para se compreender uma formação social é a 

infraestrutura, predominava no Brasil, desde a época colonial, o Modo de Produção Escravista 

Moderno90, com um Estado Escravocrata Moderno e uma sociedade também escravocrata que 

                                                
90 Este modo de produção foi identificado e devidamente caracterizado por Jacob Gorender, com o nome de 
“Escravismo Colonial”, na obra homônima (1978), que já se tornou um verdadeiro clássico da historiografia 
brasileira. 
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lhe correspondiam. A base da economia era a produção escrava monocultural do café. Somente 

no final do século XIX, é que o Modo de Produção Escravista entrou em crise estrutural, sendo 

substituído pelo Capitalismo, emergindo, portanto, o Estado Burguês que lhe é correspondente. 

Como a análise dessas transformações mais profundas – Escravismo Moderno para Capitalismo 

e Estado Escravocrata Moderno para Estado Burguês –, das quais a mudança da forma de 

governo de monarquia para república é um aspecto meramente secundário, escapa aos limites 

desta tese, remete-se o leitor para a obra de Décio Saes (1985) que as explica em detalhes.  

 Implanta-se, então, a I República (1989-1930), também conhecida como “República 

Velha” ou “República das Oligarquias”, em que os tradicionais senhores de escravos, os “barões 

do café” são progressivamente substituídos pela emergente burguesia brasileira, também 

cafeicultora, que passa a dominar os aparelhos de Estado e a colocá-los em função de seus 

interesses econômicos.   

 Na expressão de um historiador brasileiro (1997), o Brasil sempre se caracterizou por 

ser o “país da sobremesa”, isto é, sempre tivera, até então, sua base de sustentação econômica 

na monocultura de produtos supérfluos, ou que não eram de primeira necessidade para a 

exportação, como é o caso do açúcar e o do café. Como é fácil deduzir, nas crises econômicas 

dos países compradores, eles acabavam reduzindo o consumo de supérfluos e “exportavam” 

suas crises para o Brasil, com a diminuição da demanda. Um outro grande analista da história 

econômica do Brasil, Celso Furtado (1974), explicou de maneira precisa as crises brasileiras da 

monocultura, dizendo que a demanda inelástica diante de uma oferta elástica – o Estado 

brasileiro, dominado pela oligarquia cafeicultura, financiava os prejuízos dos produtores e estes 

continuavam a expandir as plantações – acabava provocando crises de superprodução. O 

governo comprava os excedentes e financiava sua estocagem para manter os preços no mercado 

internacional. Entretanto, isso tem um limite e, na década de 1920, as crises conjunturais 

acumuladas acabaram virando uma crise estrutural: a grande depressão do período entre-

guerras, culminando com o crack da Bolsa de Nova York, em 1929 – crise tão profunda do 

Capitalismo que analistas à época pensaram que esse modo de produção desapareceria da face 

da Terra –, a demanda pelo produto brasileiro caiu drasticamente. A crise repercutiu 

profundamente no Brasil e a insatisfação generalizada explodiu nos movimentos político-

sociais da década de 1920, já mencionados neste capítulo, acabando por desembocar na 

Revolução de 1930 e na implantação da chamada “Era Vargas” (1930-1945)91. 

                                                
91 É bem verdade que a expressão não é muito feliz, porque não cobre todos os governos de Getúlio Vargas que, 
desalojado do poder em 1945, depois de um breve “exílio” em sua terra natal, voltaria ao poder, agora pela via 
eleitoral, governando o país até 1954, quando suicidou-se. 
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 Durante toda a Primeira República (1889-1930), os Estados de Minas Gerais e de São 

Paulo tiveram um protagonismo importante, a ponto de muitos historiadores denominarem este 

período como o da “Política Café-com-Leite”, dada a quase total alternância dos mineiros e dos 

paulistas na Presidência da República. Em torno das oligarquias dessas unidades da Federação 

orbitavam outros estados como Rio de Janeiro, Bahia, Paraíba e Rio Grande do Sul.  

 Com a “crise dos anos 20”, como essa conjuntura é conhecida na historiografia 

brasileira, a situação política se agravou no processo eleitoral de 1929, quando os mineiros se 

sentiram traídos pelos paulistas no compromisso assumido pela mencionada alternância na 

Presidência, uma vez que o Presidente da República, Washington Luís (considerado o “mais 

paulista dos cariocas”) apoiou o representante da oligarquia paulista, Júlio Prestes, que acabou 

saindo vitorioso nas urnas.  

 O “Presidente”92 Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, que se preparara à frente do 

governo de Minas Gerais (1926-1930) para ser o futuro Presidente da República, juntamente 

com outras lideranças mineiras e de outros estados (Paraíba e Rio Grande do Sul), iniciaram o 

processo conspiratório que acabou levando ao golpe de 1930, à derrubada de Washington Luís, 

ao impedimento da posse de Júlio Prestes e à ascensão de Getúlio Vargas ao poder máximo da 

República. 

 Foi nesse contexto de transformações mais profundas da infraestrutura econômica e da 

superestrutura jurídico-política brasileira, em que os estados de Minas Gerais e de São Paulo 

tiveram um  papel central, que Helena Antipoff chegou no Brasil. Antônio Carlos encarregara 

seu Secretário do Interior, Francisco Campos, de transformar a educação mineira em um 

laboratório do que, depois, na Presidência, ele implantaria em todo o país. Juntamente com 

Maria Casassanta, Francisco Campos desencadeia uma exemplar reforma educacional em 

Minas Gerais93: cria grupos escolares, para atender à educação primária; de institutos de 

educação, para a formação de professores; busca dar bases científicas às propostas 

educacionais, no sentido de sua profissionalização; tenta, enfim, criar e implantar um articulado 

sistema estadual de educação, para depois ampliá-lo para todo o país. No âmago do movimento 

reformista, especialmente visando dar bases científicas e profissionalismo à educação, o 

governo mineiro enviou emissários para a Europa a fim de atrair e contratar talentosos 

pesquisadores, que deveriam vir ao Brasil para formarem recursos humanos para os postos 

estratégicos na área de educação, que aqui implantariam um verdadeiro sistema nacional de 

educação. Como nacional, se a demanda era de um estado?  

                                                
92 Na época, os governadores tinham o título de “presidentes de Estado”. 
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 Como já foi destacado, nesta tese, a reforma educacional, sob o espirito da Escola Nova, 

ocorria em vários estados, pela ordem: Sampaio Dória, em São Paulo; Lourenço Filho, no 

Ceará; José Augusto, no Rio Grande do Norte; Carneiro Leão, no Pernambuco; Lysímaco da 

Costa, no Paraná; Francisco Campos e Mário Casassanta, em Minas Gerais; Fernando de 

Azevedo, no Rio de Janeiro que era o Distrito Federal e Anísio Teixeira, na Bahia.  

 Contudo, não se pode deixar de destacar um aspecto particular da reforma mineira: 

diferentemente dos demais estados, Francisco Campo e Mário Casassanta tinham como missão 

mais do que empreender a implantação do sistema mineiro de educação, porque, pela 

experiência de Minas Gerais, deveriam formular e implantar um sistema nacional de educação, 

para todo o país, quando Antônio Carlos Ribeiro de Andrada tomasse posse na Presidência da 

República. Certamente por isso, mais do que em qualquer outra unidade da Federação, o 

governo mineiro investiu numa série de iniciativas educacionais, visando a criar a miniatura de 

um articulado sistema nacional de educação.   

 Compreende-se, então, a busca de apoio para a realização dessa empreitada na 

instituição mais prestigiada da educação no Ocidente da época, o Instituto Jean-Jacques 

Rousseau de Genebra. E se tudo ocorresse como o previsto, os(as) contratados(as) auxiliariam 

na construção, não apenas de um sistema estadual de educação, mas na de um sistema nacional 

de educação. Só que o previsto não ocorreu. A “traição” dos paulistas, a mobilização tenentista 

e os acordos que os mineiros precisaram firmar para vencer os traidores, acabaram levando à 

“Revolução de 1930”, ao repúdio de Antônio Carlos e a Vargas na Presidência. No entanto, é 

sintomático que, criado o Ministério da Educação e Saúde, Vargas convida exatamente o 

reformista mineiro (Francisco Campos) para ocupar o cargo de ministro. 

 Há que se retornar a Helena Antipoff, que fora contratada por dois anos, mas que acabou 

vivendo o resto de sua existência no Brasil. O que ela desenvolveu em Minas Gerais, de olho 

no país, que justificariam, ou melhor, exigiriam sua presença em qualquer obra da 

historiografia. 

 Mesmo convidada a trabalhar em apenas uma unidade de Federação, ao se deparar com 

com um Brasil majoritariamente rural, Helena compreende que a luta dos oprimidos era mais 

ampla e profunda, ensaiando, assim, em Minas, um projeto de educação para o meio rural de 

todo o País, formando professores e gestores para as escolas do meio rural. Esta percepção do 

problema ampliado está em Freire, quando nossas ações e interpretações deve se guiar pela 

leitura de mundo, que precede e fundamenta a leitura da palavra sem a qual não é possível 

conscientizar, nem, muito menos, libertar.  
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 3.2.1. Formação de Recursos Humanos para a Educação 

 

 Recebida, no porto de Santos, por Lourenço Filho, Noemi Silveira Rudolfer e por Leon 

Walther (que ela indicara para substituí-la no Brasil quando do primeiro convite), depois de 

catorze dias de viagem, Helena passa por São Paulo, onde, mesmo com a rapidez da estada na 

capital paulista, visita educandários e agências de pesquisa, como o Instituto Butantã.  

 Na chegada a Minas, é recebida pelas autoridades educacionais e até mesmo pelo 

governador Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. Todo o clima da recepção, demonstra a fama 

que a antecedia no País e a importância que davam ao trabalho que desenvolveria na formação 

de dirigentes educacionais, na Escola de Aperfeiçoamento Pedagógico, sempre referenciada 

nos estudos e nas experiências que desenvolvera no Instituto Jean-Jacques Rousseau, em 

Genebra. 

 A profundidade do trabalho desenvolvido na escola pôde ser comprovada por 

Claparède, que a visita em 193094. Na oportunidade, segundo Daniel Antipoff, o grande 

educador genebrino termina, em Belo Horizonte, mais uma de suas importantes obras, 

L’Éducation fonctionelle (A educação funncional95), porque ficara confinado no hotel em 

função dos combates de rua na capital mineira.  

 

 3.2.2. Educação Especial 

    

 Neste tópico, é necessário destacar, inicialmente, a observadora (“leitora de mundo”) 

que era Helena Antipoff e sua sensibilidade social. Analisando o entorno de sua vida 

profissional e da periferia de Belo Horizonte, uma cidade planejada e moderna, mas que já 

estampava a pobreza e suas sequelas, mobiliza-se para o atendimento às crianças deficientes, 

“infradotadas”, como eram denominadas à época. Inicia, então, um movimento para a criação 

da Sociedade Pestalozzi, que espalharias suas instituições por todo o país. 

 Essa inciativa, por si só, revela o compromisso de Helena com os mais oprimidos e 

oprimidas. Nessa época, de um modo geral, as pessoas com deficiência, especialmente com 

deficiência mental, eram, em sua maioria, abandonada à própria sorte, seja no recôndito dos 

lares – as famílias tinham vergonha de exibi-las em público – seja nos confinamentos dos asilos. 

Criar uma instituição que desse dignidade a essas e esses oprimidos, como já o fizera na Rússia 

                                                
94 O filho Daniel também a visitou, no Brasil, em 1930, que oito anos depois, em 1938, retornaria ao Brasil, para, 
a partir daí, não mais se afastar dela, pois fixar-se-ia também no Brasil, mais precisamente em Minas Gerais.  
95 Há uma tradução da obra editada no Brasil pela Companhia Editora Nacional, em 1950. 
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bolchevista, era uma inequívoca demonstração de compromisso com a luta contra toda e 

qualquer forma de opressão, bem como pela conscientização de todas as pessoas, mesmo 

aquelas que chegarão apenas ao nível de seus limites biológicos.  

 Além da assistência social, lidera uma série de pesquisas de natureza sócio-psicológica, 

publicando inéditos documentos técnico-científicos sobre a “infância excepcional”. Cabe 

destacar que o qualificativo “excepcional”, lançado por Helena, visava substituir outras 

denominações politicamente incorretas à época, como “anormal”, “idiota”, “imbecil”. A 

tentativa de superar conceitos e linguagem politicamente incorreta é também uma expressão de 

Helena em relação ao combate incondicional contra toda e qualquer forma de opressão, de 

acordo com o ideário freiriano.  

 Na Escola de Aperfeiçoamento Pedagógico, não somente exerce as funções docentes, 

mas pesquisa e ensina a pesquisar; orienta trabalhos científicos; publica abundantemente os 

resultados de suas investigações científicas (no Brasil e no exterior) e apoia suas alunas em 

publicações sobre educação; promove e participa de eventos científicos. Entende, em suma, sua 

função na formação de recursos humanos estratégicos para a educação, como gestores, 

dirigentes, pesquisadores e docentes de nível superior.  

 Lamentavelmente, muita coisa se perdeu do imenso material resultante das pesquisas: o 

fechamento da Escola de Aperfeiçoamento, a transferência do acervo para o Instituto de 

Educação e um incêndio que o devastou acabou por destruir “uma obra de envergadura que 

tinha dado a Minas Gerais, durante duas décadas, a liderança da educação primária no país” 

(ANTIPOFF, 1975, p. 134).  

 

 3.2.3. Educação para o Meio Rural 

 

 Leitora do mundo como era, assim que chegou ao Brasil, Helena deve ter percebido o 

caráter rural da população brasileira e aí, vai realizar sua obra. Maior, em prol da educação 

brasileira.  

 Alguns fatos biográficos devem permitir a abertura, aqui, de parênteses: (i) a mãe, Sofia 

Antipoff, viera visitá-la, numa tentativa de viver no Brasil, aqui permanecendo por cerca de um 

ano, mas não se adaptou ao país e retornou à Europa; (ii) em 1936, perdeu o marido, vivendo 

pesado luto durante meses; (iii) retorna à Europa algumas vezes, para visitar o filho, rever 

amigos, especialmente o mestre Édouard Claparède, e participar de eventos científicos, como, 

por exemplo, na qualidade de representante do Brasil no 1.º Congresso Internacional de 

Psicologia e Psiquiatria Infantil, em 1937; (iv) em 1938, na iminência de uma nova guerra na 
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Europa, traz o filho definitivamente para o Brasil e, (v) em 29 de setembro de 1940, perde o pai 

intelectual Édouard Claparède, o que muito a abala. 

 No Brasil, lê muito, trabalha intensamente, ministrando aulas no Instituto de Educação, 

e desenvolvendo as atividades da Sociedade Pestalozzi. Nesta instituição/movimento, percebe 

a necessidade de dar continuidade ao trabalho com os jovens que terminavam a escolarização 

primária. Empenha-se, então, no movimento de aquisição e construção de uma instituição para 

os jovens egressos do curso primário, que não tinham como continuar estudos em outras 

instituições. Para explicitar a maior contribuição de Helena Antipoff à educação brasileira, 

somente dando a palavra a ela mesma: 

 
Em 1939 terminava o curso primário a primeira turma dos alunos do Instituto 
Pestalozzi. Sob pressão da necessidade de assistir esses menores, que não se 
achavam em condições de continuar os estudos em outros estabelecimentos, 
nem de se empregar em ocupações profissionais, resolver a Sociedade 
Pestalozzi adquirir uma propriedade rural e nela instalar uma Escola-Granja 
para menores desajustados e crianças excepcionais. 
[...] 
Concentrando na mesma fazenda instituições para menores e adultos, escolas 
de grau elementar ao superior, estabelecimentos de ensino geral e 
especializado, agrícola, profissional e normal, a Fazenda do Rosário, com sua 
rede ramificada, oferecerá no futuro oportunidades pedagógicas para 
indivíduos de todas as idades e de todas as condições (ANTIPOFF, apud 
ANTIPOFF, 1975, p. 146).   

  

 Ou seja, da pequena “Granja-Escola” inicial, o empreendimento vai se ampliando até se 

tornar uma das mais importantes agências de educação para o meio rural do país. Ali se 

formaram, como está nas palavras da própria fundadora, desde crianças até gestores de alto 

nível. Pode-se dizer que as educadoras de alto nível egressas da Fazenda do Rosário 

espalharam-se por todo o estado de Minas Gerais e por todo o país, do Amazonas à região sul, 

constituindo gerações e gerações de educadoras do campo, estratégicas para as estruturas 

municipais de educação – não existiam ainda os sistemas municipais de educação, que passaram 

a existir somente com a nova LDB (Lei n.º 9.394, de 1996) – cujas redes de escolas atendiam a 

populações eminentemente rurais.  

 Aí, na já famosa Fazenda do Rosário, localizada no município de Ibirité, próximo de 

Belo Horizonte, experimenta as mais inovadoras metodologias psicopedagógicas, como, por 

exemplo, o trabalho com equipes multiprofissionais.   

 E não se pense que as coisas param por aí: no período em que residiu no Rio de Janeiro, 

onde cria o Centro de Orientação Juvenil e consegue com o Presidente Juscelino Kubitschek de 

Oliveira um terreno para instalação da sede da Sociedade Pestalozzi do Brasil, sem falar que 
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nesse período viajou intensamente pelo Brasil e para o exterior, proferindo conferências e 

desenvolvendo pesquisa científica e formação de psicólogos e educadores.  

 Por uma demanda do prefeito de Brumadinho, acaba se interessando pela formação das 

professoras “leigas” que atuavam nas escolas municipais rurais, acaba influenciando o governo 

mineiro a criar o Serviço de Ensino Rural, de que se tornará orientadora, a pedido do Secretário 

Abgar Renault.  Desse modo, em outro setor da educação, firmará definitivamente seu nome 

como uma das contribuições mais originais à Educação no Campo.  

 No Brasil da primeira metade do século XX, o compromisso com a educação dos 

oprimidos era o compromisso com a educação para o meio rural, não com a “educação rural”. 

Esta era oferecida pelos próprios representantes do campo, alienada e alienante e voltada, 

portanto, para a manutenção das pautas dos chefes locais no campo. A concepção e a luta por 

uma educação para o meio rural significa a defesa da libertação das mulheres e dos homens do 

campo, a partir da leitura e interpretação de sua própria realidade, nos termos do legado 

freiriano.  

 

 4. Nísia Floresta  

  

 Dionísia Pinto Lisboa, ou Dionísia Gonçalves Pinto, ou Nísia Floresta Brasileira 

Augusta, ou apenas Nísia Floresta, nasceu em 1809, ou 1810, no Sítio Floresta, próximo à 

cidade de Papari − hoje conhecida como Nísia Floresta −, no Rio Grande do Norte.  Fruto do 

casamento entre um advogado português Dionísio Gonçalves Pinto Lisboa e da viúva brasileira 

Antônia Clara Freire. Primogênita em uma família composta por duas filhas e um filho, casou-

se, em 1822, com Manuel Alexandre Seabra de Melo – um casamento arranjado que não 

tardaria a desfazer. Ao abandonar o marido, transfere-se para o Rio Grande do Norte, onde irá 

conhecer seu segundo marido, o estudante de direito, Manuel Augusto de Faria Rocha ou 

Augusto, tornando-se mãe de duas crianças, uma menina e um menino. 

 A vida de Nísia é retratada como uma trajetória envolta em acontecimentos que, 

certamente, lhe causaram dissabores, como o assassinato do pai, em 1828, e a morte do segundo 

marido em 1833.  

 Sua incursão no magistério inicia-se um ano após a ocorrência deste último fato e, em 

1837, decide se mudar para o Rio de Janeiro, onde manterá, por dezessete anos, um 

estabelecimento de ensino para meninas – o Colégio Augusto, inaugurado em 1838. 
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 Após onze anos de permanência no Rio de Janeiro, ela embarca com a família − sua 

mãe e seus dois filhos − para Europa, sob a justificativa de cuidar da saúde de um de seus 

familiares. Daí por diante, a autora não voltou a se fixar no Brasil, fazendo apenas pequenas 

aparições em dois curtos intervalos de tempo. É a Europa que servirá de berço para a produção 

das obras de Nísia e também para a continuação da sua própria formação intelectual ao longo 

de sua existência. 

 Segundo Peggy Sharpe-Valadares (1989), pouco se sabe sobre da permanência da autora 

no Rio de Janeiro. No entanto, as críticas ao Colégio Augusto foram intensas, porque o 

programa de estudos além de incluir diversas disciplinas, empregava métodos de ensino 

desconhecidos pelos mestres brasileiros, “considerados inovadores e pedagogicamente sólidos” 

(FLORESTA, 1989, p. X). Ademais, ela não compactuava com as iniciativas voltadas para 

comercialização do ensino, ministrado por indivíduos despreparados que, com frequência, 

abriam escolas esteticamente apreciadas, mas sem conteúdo que lhe fizessem justiça. 

 Como a educação no Brasil, de inícios do século XIX, estava consolidada e referenciada 

nos princípios da visão europeia relativos à instrução e a educação, a preocupação que vigorava 

era dar às mulheres a educação necessária para moldar-lhes o caráter, enquanto que, para os 

homens, toda a instrução voltava-se para o desenvolvimento do intelecto. Nesse sentido, o 

objetivo primordial da educação feminina, no território nacional, era preservar a mulher 

brasileira, assegurando a manifestação de comportamentos aceitáveis nas diferentes esferas 

sociais. 

 Para Nísia, era preciso contrapor-se a esse tipo de ideologia, fortalecendo as instituições 

que tomassem para si o compromisso de instruir as mulheres, levando em conta toda a sua 

potencialidade.  

 Neste ponto já dá para observar que, numa sociedade patriarcal como era a brasileira do 

século XIX, as relações entre homem e mulher eram regidas pelas pautas da opressão, sendo 

que o primeiro incorporava-se como ator histórico opressor e a segunda como oprimida. No 

entanto, tanto nas atitudes e iniciativas, Nísia já demonstra, à época a tomada de consciência, 

primeiramente no que se refere às relações matrimoniais. Faz mais: resiste criticamente à 

educação que os homens reservavam às mulheres e cria uma escola própria que, evidentemente 

lhe trará problemas. Assim, avança no sentido da conscientização ao questionar, com uma 

iniciativa concreta, o modelo educacional imposto, sem medo das consequências.   

 O desempenho intelectual apresentado pelas alunas do Colégio Augusto rendeu uma 

série de críticas tanto ao estabelecimento, como à sua diretora. Algumas dessas críticas 

chegaram a desqualificar Nísia em relação à feminilidade, já que associavam a sua postura à 
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reconhecida como inerente aos homens. A desqualificação arquitetada pelo opressor é sempre 

uma forma astuta de despolitizar qualquer relação fragilizando, exatamente, o elemento de 

autoafirmação da(o) oprimida(o) pelo desvio da questão, no caso da relação opressor/oprimido 

para maculino/feminino.    

 Nísia era estudiosa e sua expressão escrita revela as fontes que inspiraram sua formação 

intelectual, destacando-se aquele que foi considerado um dos principais tratados feministas da 

época, Vindication of Right of Woman, de Mary Wollstonecraft. A obra foi publicada em 1792, 

em Londres, e ganhou repercussão mundial ao associar o exercício da verdadeira liberdade à 

igualdade entre mulheres e homens. Este livro, verdadeiro manifesto feminino, soou quase 

como uma resposta às ideias disseminadas por Jean-Jacques Rousseau, afamado pensador da 

época, que insistia que a educação das mulheres lhes subtrairia seu poder natural sobre os 

homens. Mary Wollstonecraft se esforçou para demonstrar que não se tratava de garantir às 

mulheres seu poder sobre os homens e, sim, o poder sobre si mesmas. Ela lançou as chamas 

que aqueceriam as ideias em torno da constituição de um novo sujeito social: uma mulher que 

é capaz de constituir a si mesma em função da busca pela própria realização. 

 Essa ideia se aproxima umbilicalmente da discussão sobre a relação opressor-oprimido 

e sobre o conceito de conscientização, ambos de Paulo Freire, já que enfatiza a importância de 

se entender o processo de libertação feminina por meio da não escravização do contingente 

masculino. Mary conseguiu esclarecer que não se tratava de transformar as mulheres em 

opressoras, mas ressignificar a existência feminina, tendo como princípio a tomada de 

consciência de si em relação a própria existência. 

 Inspirada pela pensadora britânica, Dionísia toma para si a responsabilidade de divulgar 

a obra dessa escritora, não apenas traduzindo a obra para o Português, mas nela introduzindo 

adaptações para o melhor entendimento das mulheres de seu contexto. O que a princípio soava 

como uma tradução direta da obra, tornou-se, na verdade, a expressão das ideias acalentadas 

por Nísia em torno das questões relativas não só ao universo educacional feminino, mas, 

também, aos direitos das mulheres. O projeto era manter a ideia de reivindicação dos direitos 

das mulheres, em uma tentativa de mostrar a privação de tais direitos e a injustiça cometida 

pelos homens, impedindo a livre manifestação feminina e o seu próprio desenvolvimento. 

Assim, ela escreveu: “Examinarei de passagem no decurso deste pequeno livro, se há diferença 

essencial entre os sexos que possa justificar o império que os homens arrogam sobre nós, quais 

são as causas e como se deve explicar a diferença aparente, que forma sua pretensão” 

(AUGUSTA, 1989, p. 32). As duas obras tinham como propósito denunciar a condição da 

mulher como classe oprimida e reivindicar a busca por uma sociedade mais justa, na qual ela 



 178 

fosse respeitada e tivesse acesso aos mesmos direitos conferidos aos homens. Destaque-se que 

a reivindicação feminina não significava trocar a astúcia e o poder masculinos pela astúcia e 

poder femininos, mas de projetar uma sociedade onde nenhum fosse senhor do outro. Esse 

destaque revela o avanço de Nísia em relação à vantagem epistemológica da(o) oprimida(o) a 

que se referia Freire – passo decisivo no sentido da superação da própria alienação masculina, 

portanto da conscientização.  “ Por isto é que somente o oprimido, libertando-se, podem libertar 

os opressores” (FREIRE, 1987, p. 43).  

  Outras correntes de pensamento, que se popularizavam na segunda metade do século 

XIX, no Ocidente, como: a filosofia da Ilustração, o Idealismo romântico, o Positivismo e o 

Utilitarismo, também, exerceram forte influência na construção do pensamento nisiano. Sua 

permanência em Paris intensificou a aproximação com as concepções de Augusto Comte o que 

gerou a vontade de difundir, no Brasil, os princípios do Positivismo, em comunhão com as 

correntes filosóficas anteriormente citadas. E ser positivista no Brasil significava romper com 

os princípios filosóficos estabelecidos, dado que apenas os republicanos insurgentes adotaram 

a “Física Social” de Comte, representando a resistência ao ecletismo que predominava na 

Monarquia. Esta é mais uma prova do ineditismo de Nísia, na assunção de uma teoria que, 

inclusive, pregava contra a religião e o catolicismo, propondo a laicidade na educação.  Isto 

representava um posicionamento feminino impensável para a época. Na linha freiriana, mais 

uma vez, Nísia Floresta demonstrava cabalmente seu processo de conscientização muito à 

frente das mulheres de seu tempo.  

 Enquanto Wollstonecraft, enfatizava a visão utilitarista dos direitos políticos, afirmando 

que “as diferenças entre os sexos não são naturais, mas sociais, e, portanto, estão sujeitas à 

mudança, quando se objetiva a reforma da sociedade” (FLORESTA, 1989, p. xxv), Nísia se 

debatia com as próprias contradições, uma vez que preservava traços de um modo tradicional 

de pensar e, ao mesmo tempo, se dedicava a viabilizar a possibilidade de se libertar dos 

paradigmas tradicionalmente legitimados. Paulo Freire também chama a atenção para essa 

contradição que assedia a(o) oprimida(o) todo o tempo: ser hospedeiro do opressor e, portanto 

refletir de acordo com suas categorias e, ao mesmo tempo, dele libertar-se, para ler o mundo 

com as próprias categorias e princípios. 

 Como qualquer personagem da história da humanidade, a autora assumiu a própria 

presença como sujeito histórico, marcada por representações de uma determinada época. 

Entretanto, sentia-se provocada, pela própria consciência da realidade, a buscar novos sentidos 

para as formas de representação relativas à mulher e, assim, vislumbrar novos horizontes. A 

forma como a tradição descrevia a mulher, utilizando conceitos baseados na natureza biológica 
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e psicológica, contribuiu para justificar e, até certo ponto, banalizar e diminuir a 

representatividade social da mulher. A interpretação dada à condição da mulher, que se difundiu 

como hábito, prejudicou, de maneira expressiva, o livre acesso feminino aos diversos espaços 

sociais. Definidas como irracionais e emocionais elas deviam se manter confinadas ao lar. 

Serviam para criar os cidadãos, mas não eram reconhecidas como capazes de exercer a própria 

cidadania. 

 Reconhecendo a importância da mulher e do homem na procriação dos filhos, a autora 

defendia que os dois sexos são essencialmente necessários à propagação da espécie e que um 

se torna absolutamente inútil sem o outro. Aqui, de novo, uma aproximação de Freire: a luta 

pela libertação não significa a substituição de uma opressão original por uma segunda (do ex-

oprimido sobre o antigo opressor), mas da libertação de ambos de suas respectivas e diferentes 

alienações para, em conjunto, construírem a nova sociedade. 

 Por outro lado, comparando as funções desempenhadas por ambos os gêneros, as 

mulheres são vistas, pela autora, como mais necessárias à manutenção do Estado Social 

devendo, portanto, ascender a um status de maior prestígio. “Ora, as mulheres, encarregando-

se generosamente e sem interesse, do cuidado de educar os homens na sua infância, são as que 

mais contribuem para esta vantagem, logo são as que merecem um maior grau de estima e 

respeito públicos” (AUGUSTA, 1989, p. 37). 

 A preocupação principal Nísia era desconstruir essas ideias e conferir à mulher outra 

notoriedade, edificada sobre os alicerces que demonstram a utilidade da mulher brasileira na 

sociedade. Sob a bandeira do Utilitarismo e do Positivismo, a autora reforça a ideia de utilidade 

social da mulher, defendendo a necessidade de “aproveitar a habilidade intelectual da mulher 

para edificar uma sociedade melhor e fortalecer as relações familiares” (FLORESTA, 1989, p. 

xxviii). Nessa perspectiva “as mulheres não deixarão jamais de ser necessárias enquanto 

existirem homens e estes tiverem filhos” (id., ibid., p. 38). Elas são, por excelência, aquelas que 

garantem a conservação da vida e que permitem aos homens desfrutar, desde a mais tenra idade, 

das próprias propriedades. Trabalham no sentido de defendê-los, quando eles ainda não 

entendem muito de si e da própria realidade, quando ainda não conseguem discernir entre os 

amigos e os inimigos. Sem pedir nada em troca, dedicam-se a acolher e visar o bem das crianças 

que mais tarde, de um modo geral, lhes recompensam com desprezo repreensível em relação a 

sua condição de mulher. 

 A obra Opúsculo humanitário, de 1853, se encarregará de fundamentar as propostas 

de mudanças identificadas como necessárias para a reformulação não apenas da condição da 

mulher em solo brasileiro, mas, também, de toda a sociedade. 
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 Ao assumir uma posição abolicionista, republicana, indianista e feminista, a pensadora 

brasileira revela uma posição efetivamente revolucionária para a época, mostrando afinidade 

com a perspectiva de desmontar os esquemas de opressão que impunham limitações a diferentes 

setores da esfera social. Ela compara a predominância do processo de subordinação a um 

“cancro moral” (FLORESTA, 1989, p. 132) que minava as mais excelentes qualidades da alma 

brasileira. Esse traço irá acompanhar toda a construção de sua obra. Uma visão humanista que 

identificava nos esquemas construídos, com o objetivo de inferiorizar o sexo feminino, uma 

mera construção cultural voltada a garantir a submissão da mulher ao homem, desconsiderando 

a própria natureza humana. 

 A autora acreditava que a forma mais grave de sujeição do universo feminino ao 

masculino era resultado do impedimento das mulheres à boa educação. Para ela, mulheres e 

homens eram diferentes quanto à anatomia, mas perfeitamente semelhantes em relação a suas 

almas. As desigualdades que geravam a ideia de inferioridade, segundo Nísia: 

 
 [...] resultam da educação e das circunstâncias da vida. As mulheres não são 
inferiores quanto ao ‘entendimento’, à competência, ao saber ou ao 
aprendizado. Desempenhando tarefas de procriação, são essenciais ao ‘Estado 
Social’ (AUGUSTA, 1989, p. 10).  

  

 Segundo ela, a condição da mulher na sociedade se perpetua em função de um sistema 

ideológico que retroalimenta a concepção de que as mulheres não deviam ter acesso à educação 

porque não desempenhavam tarefas em espaços públicos, mas, ao mesmo tempo, não as 

desempenhavam porque não eram educadas o suficiente para tal.  

 Apesar da Constituição Nacional de 1823 garantir a todos os cidadãos a educação 

primária e gratuita, somente em 1827 o direito à educação foi legitimado em relação às 

mulheres. Mesmo assim, esse direito não seria usufruído da mesma forma por ambos os sexos. 

Foram estabelecidos programas de estudo diferenciados para as escolas que atendiam o público 

feminino e aquelas que se dedicavam ao público masculino. A educação, nesse contexto, se 

configurava como instrumento de discriminação e intensificava as relações de opressão 

homem-mulher, ao propagar programas de estudo que tinham os seus interesses centrados na 

manutenção da submissão feminina aos afazeres do lar, sem levar em conta uma formação 

acadêmica que ampliasse as consciências. Tomada por essas certezas, a autora defende: “se nós 

gozamos as mesmas facilidades e se nos permite, como a eles, entregar-nos ao estudo, não se 

pode duvidar que nós avançássemos pelo menos em igual passo, nas ciências e em todos os 

conhecimentos úteis” (AUGUSTA, 1989, p. 49). 
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 A bancada masculina, no entanto, mantinha-se contrária a essas ideias insinuando que 

o estudo e as ciências tornariam as mulheres arrogantes e viciosas. Esse argumento foi 

contestado por Nísia, que assegura que apenas os conhecimentos falsos, superficiais e sem 

consistência podiam desencadear tais comportamentos. Os saberes legítimos e sólidos, ao 

contrário, eram capazes possibilitar o desenvolvimento de virtudes e clareza de pensamento. 

Os vícios, o desleixo para consigo mesmo e o descaso para com as virtudes surgiam como 

resultado da falta de conhecimento sobre si mesmo e sobre os objetos que nos cercam. Somente 

a ciência era capaz de dissipar essas disparidades. Ela assegura:  

 

A virtude e a felicidade são tão indispensáveis na vida privada, como na 
pública, e a ciência é um meio necessário para se alcançar uma e outra. É por 
ela que se consegue a exatidão do pensamento, a pureza da expressão, a 
justeza das ações; sem ela não se pode jamais ter um verdadeiro conhecimento 
de si mesmo; é ela que nos põe em estado de distinguir o bem do mal, o 
verdadeiro do falso; é ela que nos torna capazes de regular nossas paixões, 
mostrando-nos que a verdadeira felicidade e virtude consiste em restringir 
nossos desejos, do que em aumentar o que possuímos (ib., ibid., p. 51-52). 

  

 Quando os homens usurpam o direito das mulheres de acesso à ciência, revelam o 

próprio temor de que elas possam denunciar algumas de suas inabilidades para lidarem com 

certas situações, se mostrem mais competentes e se tornem suas concorrentes diretas. 

 Os homens se esforçavam em manter as mulheres sem instrução porque isso facilitava 

mantê-las como objeto do próprio desejo, capazes de satisfazê-los em primeiro e exclusivo 

lugar “[...] são contra a aquisição de talentos e qualidades, cujo exercício enobreceria o caráter 

e elevaria as mulheres à condição de seres humanos, no sentido amplo do termo” (AUGUSTA, 

1989, p. 112). Segundo Nísia, somente a destruição dos fundamentos que trabalharam para 

consolidar essa visão, seria capaz de refutar esse modo de pensar. Ela propõe não só uma revisão 

dos argumentos que mantinham as mulheres apartadas do acesso ao conhecimento científico, 

mas, também, a reestruturação de tudo aquilo que contribuiu para reforçar as discrepâncias das 

relações mulher-homem. 

 

...eu pretendo somente fazer ver, que meu sexo não é tão desprezível como os 
homens querem fazer crer, e que nós somos capazes de tanta grandeza d’alma 
como os melhores desse sexo orgulhoso; e estou mesmo convencida que seria 
vantajoso para os dois sexos pensar desta maneira (id., ibid., p. 89). 

 Seria vantajoso para ambos os sexos poder se livrar das amarras que os aprisionavam 

nos condicionantes sociais porque assim, as mulheres se livrariam da opressão dos homens e 

eles, por sua vez, se libertariam da necessidade de oprimir, ou seja, ambos se libertariam. 
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 Na perspectiva nisiana, as mulheres se ocupavam de um inimigo formidável, os homens, 

que apoiam seus raciocínios em fundamentos sólidos e que afirmam que se sentiriam 

envergonhados de privar a mulher do poder e da dignidade, se não tivessem a seu favor as 

melhores razões. Sem recorrer ao bom senso, preferiam subverter a ordem das coisas em 

benefício próprio, usando de subterfúgios para aparentar certa gentileza de expressão. 

 Ora, essa não é exatamente a forma como se comportam os(as) opressores(as)?  

 Afim de garantir a permanência do estado de coisas que lhes são favoráveis, aparentam 

uma suposta generosidade, justificada com base da ideia de incapacidade das(os) oprimidas(os) 

de cuidarem de si mesmos.  

 No momento em que Nísia professa que a superação da inferioridade feminina se daria 

por meio da educação. Ela reafirma a própria posição a favor de um movimento de 

conscientização individual como alavanca fundamental para o processo de reconhecimento do 

significado da existência, tanto individual quanto coletiva. Para ela, era preciso investir na 

reforma intelectual, para que o sujeito, ciente de si pudesse se empenhar a favor das reformas 

sociais. Ao denunciar as condições impostas ao contingente feminino na sociedade brasileira, 

como a privação do acesso a uma formação mais ampla, revela a maneira como os dispositivos 

de opressão se instalam e se tornam naturalizados e, porque não dizer, necessários à ordem 

social. Além disso, a forma como as mulheres brasileiras eram educadas contribuía para 

acentuar a submissão e o sentimento de incapacidade em relação ao homem, diferente daquilo 

que ela observou em mulheres de outros países, principalmente europeus:  

 
Verdade é que naqueles países não se inculca, como aqui, à mulher, a falsa 
ideia de que ela nada pode ser por si mesma, sendo indispensável o braço do 
homem para fazê-la viver, como a sua razão para dirigi-la. Assim, quando a 
jovem, de qualquer condição que seja, transpõe ali o limiar nupcial, não leva, 
como as nossas, a presunção de que alcançou a única glória a que deve aspirar 
a mulher, esperando do marido todas as suas comodidades e a satisfação de 
todos os seus caprichos, direito que julga indisputavelmente firmado 
constituindo-se simples mãe de seus filhos (FLORESTA, 1989, p. 125). 

 

 Segundo a autora, era fundamental que as mulheres brasileiras desenvolvessem um 

princípio de ordem aliado a uma convicção dos direitos individuais para que elas pudessem se 

incluir em sua própria definição de individualidade. Era preciso banir do espírito feminino 

nacional a ideia da fraqueza do sexo. Além disso, a importância atribuída à contribuição social 

da mulher, principalmente no âmbito privado, ganhava outra roupagem aos olhos de Nísia, que 

se preocupava em defender a presença de uma mãe muito bem educada, ou seja, 

suficientemente instruída para coordenar a educação das filhas e dos filhos e assim obter 
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melhores vantagens. A mulher entendida como agente de conscientização, capaz de ler o mundo 

e de interpretá-lo a partir da própria visão. Segundo ela: “Jamais a instrução da mulher pode ser 

prejudicial quando tem por base uma bem dirigida educação. E se esta regra apresenta exceção, 

como naturalmente deve, é ela tão diminuta que escapa à generalidade” (FLORESTA, 1989, p. 

37). 

 Preocupada com a instrução adequada das meninas, defende que elas sejam educadas 

sob o teto paternal, pelas mães, em condições apropriadas. Credencia a progenitora como a 

melhor preceptora das filhas, sendo ela identificada como a primeira educadora e uma amiga 

útil para os homens. Essa preocupação acende as discussões em torno da necessidade de instruir 

adequadamente essas mulheres para que elas pudessem assumir, de forma consistente e 

responsável, a formação das filhas. De acordo com essa lógica, uma educação eficiente deve 

começar no berço e persistir ao longo do desenvolvimento da criança, seja ela menina ou 

menino, porque, ao gravar em seus espíritos, quase logo ao sair do berço, a consciência de sua 

própria dignidade, os pequenos compreendem muito cedo a nobreza do sexo a que pertencem 

e a importância do cumprimento de seus deveres. Nesse sentido, “Só a educação para produzir 

salutares efeitos deve acompanhar o indivíduo desde a infância” (id., ibid., p. 102). E ninguém 

melhor do que a mãe para conduzir todo esse processo. A intenção da autora era valorizar e 

elevar o status social da mulher, conferindo-lhe reconhecimento como agente fundamental para 

a transformação social.  

 A implantação de uma sociedade mais consciente, justa e comprometida com a 

humanidade, passava, necessariamente pela confiança depositada nas mulheres e nos 

instrumentos adequados para promover seu pleno desenvolvimento intelectual. Isso ajudava a 

dinamizar o florescimento das capacidades individuais femininas e, ao mesmo tempo, 

promover os demais agentes sociais. Por isso, a autora defende, quase que como devoção, uma 

educação adequada, dirigida às mulheres, capaz de educá-las e instruí-las para o pleno 

desenvolvimento de suas potencialidades. Ademais, uma instrução adequada lhes permitiria 

empregar os conhecimentos de maneira mais organizada, útil e eficiente à sociedade. 

 
A história, principalmente a de nossa terra, de que bem poucas se ocupam, é 
um estudo útil e agradável, mais digno de ocupar as suas horas vagas que 
certos contos de mau gosto, inventados pela superstição ou fanatismo 
ignorantes para recrear a mocidade sem espírito. Fazei-lhes compreender 
desde a infância que a mulher não foi criada para ser a boneca dos salões, a 
mitológica-ridícula divindade a cujos pés queimam falso incenso os 
desvairados adeptos do cristianismo. Inspirai-lhes o sentimento de sua própria 
dignidade e a firme resolução de mantê-la intacta e vantajosamente, por ações 
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dignas da mulher, dignas da cristã, dignas da humanidade” (FLORESTA, 
1989, p. 158). 

 

 Ao longo de quase toda a obra, a pensadora insiste no papel da mãe como responsável 

direta pela boa formação das filhas. Nísia afirma: 

 
Atentem todas as mães brasileiras – como convém ao seu próprio interesse, à 
dignidade da família e a glória da pátria na aurora do seu engrandecimento – 
para as propensões de suas filhas, e empreguem todos os seus esforços para 
arredá-las a tempo de tudo quanto possa animar as más e enfraquecer as boas, 
evitem-lhes, sem que elas apercebam, até uma certa idade, as ocasiões de 
acharem-se em companhia de quem quer que seja, longe de suas vistas ou das 
preceptoras esclarecidas e dignas de sua confiança (id. ibid., p. 112).  

  

 Ela sustenta a tese de que as primeiras impressões e experiências marcam de maneira 

indelével o desenvolvimento como um todo e, nesse sentido, a presença materna e os 

ensinamentos relativos às concepções femininas exercem uma intervenção fundamental que  

deve valorizada e reconhecida.  

 Ao analisar as condições da mulher da classe pobre, da crescente classe média, da 

escrava africana, da índia e, principalmente, a da mulher das classes trabalhadoras, oprimida, 

percebeu que a desvantagem tanto econômica quanto cultural surgia em função da dificuldade 

de acesso à educação. Ela creditava a transformação da sociedade à uma educação eficiente, 

que devia ser acessível a todos os seres humanos. 

 Comprometida com a produção do significado, da representação social e da 

representação de si mesma, Nísia demonstrou relativa intimidade com o projeto da teoria 

feminista, porque ela experimentou, por meio da vivência pessoal da sua sexualidade, a 

dimensão social da subjetividade feminina e produziu, com sua prática, formas de enfrentar 

essa experiência e, ao mesmo tempo, propor mudanças concretas, materiais e consciente na 

vida de muitas mulheres. 

 Sua obstinação era a de “a demonstrar a influência que tem a educação das mulheres 

sobre a moralidade e a civilização dos povos” (id., ibid., p. 19). Por isso, preferia se dedicar à 

luta pela educação das mulheres ao invés de se dedicar à defesa dos direitos do sexo. Entendia 

como uma missão pessoal fazer com que, na sociedade moderna, se consolidasse a educação 

da mulher como fator inquestionável para o desenvolvimento de uma sociedade justa e 

progressista. Sempre se ancorou no entendimento da importância de uma educação moral da 

mulher, como um elemento fundamental para o reconhecimento tanto da capacidade feminina, 

quanto da capacidade da mulher de influenciar a moralidade dos povos, sendo esta a 
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característica mais saliente de uma civilização. “Um dia raiará mais propício para nós, em que 

os escolhidos da nação brasileira se dignem de achar a educação da mulher um objeto 

importante para deles ocuparem-se com a circunspecção que merece” (FLORESTA, 1989, p. 

81). 

 Em Opúsculo humanitário (1853), afirma sua posição política e ideológica, apostando 

na educação como alicerce fundamental na formação do verdadeiro sentido da condição 

feminina e de todo cidadão. “Quanto mais ignorante é um povo tanto mais fácil é a um governo 

absoluto exercer sobre ele o seu ilimitado poder” (id., ibid., p. 60). Além disso, insiste na 

necessidade de reformar o ensino brasileiro para atender à demanda nacional e às deficiências 

da própria realidade, mesmo que, a princípio a interferência das perspectivas estrangeiras 

possam parecer salutares para resolver os problemas educacionais no Brasil. Há que se curvar 

diante dos apelos das dificuldades locais:  

 

Um ou outro pai conseguirá educar bem seus filhos, mas, não estando esta 
educação no espírito de seu país, eles permanecerão estrangeiros no meio de 
sua própria sociedade, e nada terá o país ganho com estas frações diminuídas 
da enorme soma dos prejuízos e erros que presidem à educação geral (id. Ibid., 
p. 108). 

 

 Essa afirmação demonstra a clareza intelectual com que Nísia defendia suas ideias. 

Embora sofresse uma forte influência da formação que teve em terras europeias, ela conseguia 

romper com a tentação de se render ao estrangeirismo e identificar a necessidade de levar em 

conta o quadro social e ideológico da realidade brasileira. Nísia realiza, segundo Constância 

Duarte, uma “antropofagia libertária” (AUGUSTA, 1989, 107) ao deglutir as ideias 

estrangeiras, acomodando-as ao cenário nacional, “... não como opção, até como fatalidade 

histórica” (id., ibid.). 

 Nísia encerra a obra, reclamando a necessidade de sensibilizar os homens em relação as 

habilidades femininas e reparar os danos que são (e são) cometidos contra elas. Exige uma 

modificação na forma como as mulheres são tratadas como uma necessidade de se fazer justiça.

 A autora demonstrou o ineditismo de suas ideias em uma realidade pouco favorável à 

expressão da inteligência feminina, levantando-se como uma verdadeira pioneira representante 

dos interesses da mulher frente ao obscurantismo a que ficaram submetidas ao longo da história. 

Sua contribuição foi, sem dúvida, de suma importância para o movimento de levante das 

mulheres que, pouco a pouco, ganhava legitimidade no contexto nacional.  

 

 



 186 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

CONCLUSÕES INCOMPLETAS, INCONCLUSAS E INACABADAS 
 

 

 Nos últimos tempos, pelo menos nas teses e dissertações que foram examinadas para os 

efeitos desta tese, tem sido lugar comum o fechamento dos trabalhos evitando-se o termo 

“Conclusão”. Em geral se registra “Considerações Finais”. Certamente, por causa da onda 

epistemológica que varreu a teoria das ciências e que estabeleceu a provisoriedade dos 

conhecimentos levou ao temor sobre qualquer afirmação conclusiva. Em outros casos, percebe-

se, nitidamente, uma espécie de manifestação subjetiva de modéstia.  

 Nenhuma das motivações é o que levou a autora desta tese a concluí-la com este título. 

Primeiramente, porque, para os freirianos, a modéstia não é virtude, mas a outra face da 

arrogância. Em geral, as proclamações subjetivas de modéstia são, na verdade, declarações que 

procuram e esperam elogios. E, afinal, se uma pessoa desqualifica as próprias afirmações, 

dizendo que elas não têm tanto valor, por que tomar, então, o tempo dos outros com elas? Em 

segundo lugar, a mencionada onda relativista que atingiu as ciências sociais de um modo geral 

e, mais particularmente, a Teoria da Ciência ou a Epistemologia. não tira o caráter científico 

dos resultados de uma pesquisa que foi conduzida, sistemática e metodologicamente, dentro 

dos parâmetros a que conseguiram chegar os epistemólogos dos dias de hoje. Mesmo 

admitindo-se o caráter provisório das conclusões de determinado trabalho científico, porque, 

certamente, serão superadas por outras pesquisas, elas são válidas para o trabalho em tela, desde 

que tenham conseguido alcançar os propósitos previstos no projeto que gerou tal trabalho.    

 Ademais, de acordo com Paulo Freire, que foi a principal referência da tese em tela, se 

tudo é incompleto, inconcluso e inacabado, também as conclusões resultantes da pesquisa que 

gerou esta tese são incompletas, inconclusas e inacabadas, no âmbito mais amplo da trajetória 

epistemológica da humanidade, é claro! 

 No entanto, de acordo com os propósitos do projeto que gerou a pesquisa de que resultou 

esta tese a pesquisa chegou a determinadas conclusões, evidentemente abertas à discussão da 

comunidade científica e de quantos queiram enriquecer suas assertivas com outras conclusões, 

também, certamente, incompletas, inconclusas e inacabadas. 

 E, aqui, vale lembrar que, nem para Freire, nem para os freirianos, os três termos são 

sinónimos. Incompleto significa, para eles, o que necessita dos outros, que não pode ser 

completo em si mesmo, mas que exige a complementação do outro para completar-se. 
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Inconcluso, no pensamento freiriano, quer dizer em processo de transformação. Não é em 

processo de evolução, porque a transformação pode conduzir a estágios mais atrasados. 

Inconcluso significa participante do processo de estruturação a que se submetem todos os seres. 

Nada é estrutura, tudo é processo de estruturação-desestruturação-reestruturação. Em suma, 

tudo é inconcluso. Finalmente, inacabado quer dizer imperfeito. Contudo, tal imperfeição não 

se refere a uma perfeição ideal, metafísica, mas àquela que está potencializada no próprio ser. 

Para dar um exemplo, o mais puro diamante, se levado ao microscópio eletrônico, apresenta 

pequenas diferenças em relação a uma estrutura diamantífera potencializada na própria gema, 

mas que ainda, no processo de transformação de sua estrutura, não esgotou os limites de suas 

potencialidades. 

 As considerações finais desta tese são verdadeiras conclusões para o que ela se propôs; 

mas são inconclusões, incompletudes e inacabamentos em relação ao que ainda pode ser 

extraído das potencialidades da problemática que diz respeito às relações de poder entre homem 

e mulher.  

 Isso posto, cabe retornar aos propósitos da tese e de modo especial a sua problemática, 

a seu objeto e a seu referencial teórico, no sentido de verificar se se chegou, ao final do trabalho 

aos resultados projetados. 

 A problemática registrada no projeto de pesquisa que conduziu à pesquisa de que 

resultou a tese foi a perplexidade da pesquisadora que, embora não sendo pedagoga, estranhou 

a presença rarefeita, ou até mesmo a ausência, das mulheres nas obras de História da Educação 

e, especialmente, de História da Pedagogia ou de História das Ideais Pedagógicas. Basta 

compulsar rapidamente as obras da historiografia estrangeira e brasileira na área educacional 

para se perceber tal rarefação, ou até mesmo ausência.  Assim, serão percorridas algumas 

das obras das historiografias mencionadas e mais indicadas nas licenciaturas e até mesmo nos 

cursos de pós-graduação para se constatar o que provocou o estranhamento inicial da 

pesquisadora.  

 Com a finalidade de orientar a formação nas nascentes escolas normais brasileiras, duas 

religiosas de Santo André, Madre Francisca Peeters e Madre Maria Augusta Cooman 

publicaram uma Pequena História da Educação, cujo prefácio à primeira edição traz a data 

de 17 de março de 193696. Curiosamente, esta obra, além de dedicar um tópico a Maria 

Montessori – única mulher presente na história do pensamento pedagógico mundial, segundo 

as obras, traz uma preocupação ao final do livro, com seu “Esboço Histórico da Educação da 

                                                
96 A edição consultada foi a 6a., sem data registrada. 
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Mulher nos tempos Modernos” (p. 152-154). Ao ler-se o texto, no entanto, a pregação das 

reverendas madres aponta para uma boa formação feminina, mas para ser aplicada 

exclusivamente no “regaço do lar” (p. 153).  E o texto voltado para a educação da mulher é 

concluído com as seguintes pérolas do androcentrismo: “Quanto à moça pobre, nada lhe será 

mais precioso do que a aquisição das virtudes e dos préstimos domésticos, que fazem dela a 

humilde mas utilíssima obreira da paz social” (PEETERS; COOMAN, s/d, p. 54).  

 A já clássica Historia da Pedagogia (1995), de N. Abbagnano e A. Visalbhergui, que, 

na sua versão mexicana teve, até a edição citada, cerca de 11 reimpressões, reúne os três 

volumes do original em italiano. A obra lista, analisa e referencia um mar de homens 

educadores e pensadores da educação, citando, quando muito, mulheres que trabalharam na 

mesma área. Maria Montessori é a exceção numa espécie de concessão às mulheres.  

 Com o pretensioso título Histórias da educação e da pedagogia (1985) e já na sua 16a. 

edição, Lorenzo Luzuriaga tornou-se também um clássico nos cursos de formação docente. Em 

sua obra, a única mulher que merece menções é Maria Montessori, com suas “Casas das 

Crianças”. Quando o autor cita Claparède, com as mesmas casas na Suíca, desconhece, 

olimpicamente, Helena Antipoff, que teve um papel destacadíssimo na organização e gestão 

das Maison des Petits (p. 234).  

 Embora escrita por uma mulher, História da educação através dos textos (1999) 

ilustra a obra com textos de inúmeros homens, dando espaço apenas para um texto curtíssimo 

de Maria Montessori. 

 Com o mesmo titulo, História da Pedagogia (1999), a também volumosa obra de 

Franco Cambi referencia poucas obras pedagógicas femininas. Cumpre lembrar que esta obra, 

traduzida para o português tem sido uma das mais indicadas nos cursos de formação de 

professores no Brasil.  

 Outra obra que foi muito usada no Brasil é a tradução do livro de Paul Monroe, História 

da Educação que, já em 1969, alcançava sua 8a. edição no Brasil. Embora comece com a 

educação desenvolvida na China antiga, não menciona qualquer pensadora da Antiguidade, 

nem da clássica Hipátia de Alexandria. Na contemporaneidade, faz uma pequena menção a 

Elizabeth Peabody (p. 314), fundadora do primeiro Jardim de Infância do país, em 1860, para 

mostrar a influência de Froebel nos Estados Unidos. Aí, nem a recorrente Montessori aparece.     

 Obras menores e menos conhecidas, mas, de qualquer forma, traduzidas e indicadas nas 

bibliografias de cursos de formação docente, serão mencionadas aqui, sinteticamente, mas com 

algumas observações que confirmam a hipótese da tese: os homens de fato velaram a 
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contribuição da razão feminina para a educação e para a Pedagogia enquanto ciência da 

educação.   

 O livro de de Roger Call, História da Educação (1989), embora muito pequeno 

(formato de bolso e com 115 páginas), traz um curioso item no capítulo que trata da educação 

nos séculos XVII e XVIII: IV. A educação das mulheres (p. 77 e segs.). No entanto, já de início, 

escreve: “A mulher, estacionada num certo papel social, segundo concepções seculares, e 

excluída de todas as atividades salvo as domésticas, não participava, como vimos, de uma 

verdadeira educação” (CALL, ibid., p. 77). E o autor continua esclarecendo sobre as 

preocupações de Fénélon em relação à educação das moças que eram, até então, confinadas em 

conventos para terem alguma formação. No entanto, as mulheres aí não aparecem como 

protagonistas. 

 Na obra As ideias atuais em pedagogia (1974), de Roger Gilbert, as mulheres estão 

completamente ausentes. Thomas Ransom Giles, que teve sua obra História da educação 

((1987) traduzida no Brasil, também só abre a exceção para Maria Montessori. Nem no 

complemento que fizeram na edição brasileira, com o título de “Quadro da História do processo 

educativo no Brasil”, as mulheres aparecem. 

 Na também atual História da educação: Do antigo “direito de educação” ao novo 

“direito à educação” (2006), de A. Reis Monteiro, somente Maria Montessori, de novo, merece 

duas páginas, por causa de sua famosa Casa dei Bambini. 

 Têm sido comuns as obras que buscam, em forma de enciclopédia, dicionarizar 

pensadores de várias áreas do conhecimento. No caso da educação, tornaram-se bem 

conhecidos os dois volumes de autoria de Joy A. Palmer. O primeiro, 50 grandes educadores 

modernos: de Confúcio a Dewey (2005) soma aos nomes do segundo, 50 grandes educadores: 

de Piaget a Paulo Freire, cem pensadores e pensadoras da educação, escolhidos dentre todos os 

que se destacaram na humanidade, no Oriente e no Ocidente. Ora, no conjunto da obra figuram 

apenas 12% de mulheres, das quais 8 são norte-americanas, numa evidente seleção nacionalista 

do autor.     

 Na obra Grandes educadores (1987), de Fritz März, novamente, apenas Maria 

Montessori merece a atenção do historiador da educação, mas, mesmo assim, com apenas duas 

páginas. Talvez a recorrência de Montessori mereça um estudo mais minucioso sobre sua 

aceitação na historiografia androcêntrica. 

 Na mais do que clássica História da Educação na Antiguidade (1990), de Henri-

Irénée Marrou, as mulheres não existem. Como se sabe, ele trata exaustivamente das 

instituições escolares na Grécia, em Roma e nos inícios do Cristianismo. Nem mesmo quando 
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trata, até com certos detalhes da história das escolas helenísticas, faz uma menção sequer à 

grande filósofa, matemática e astrônoma Hipatia, que chegou a dirigir uma espécie de 

academia. 

 Deixando propositadamente para o fim dessa sumária revisão da historiografia sobre 

educação e pedagogia, merecem referência dois pensadores marxistas: Maurice Domannget e 

Aníbal Ponce. O primeiro escreveu um livro grande sobre os grandes educadores e pensadores 

da educação socialistas, Os grandes socialistas e a educação (1974). Certamente a esperança 

de encontrar referências femininas aumenta, por se tratar de uma corrente de pensamento, o 

socialismo, que proclama a igualdade entre homens e mulheres. No entanto, nenhuma mulher 

foi incluída nos capítulos monográficos que tratam de Platão a Lênin. O segundo, com sua obra 

Educação e luta de classes (1998), que no final do século XX alcançara quase duas dezenas 

de edições no Brasil, portanto, também considerado um clássico nos cursos de formação 

docente, analisa criticamente a educação burguesa. Nele, Maria Montessori aparece mas para 

ser duramente criticada:  

 
A patética senhora Montessori, depois de expulsar de sua cidade educativa os gnomos 

e as fadas, porque as coisas da fantasia pouco ajudavam as crianças, não veio depois 

com a ideia de que o “fantástico” da religião, longe de extraviar a criança, traz 

benefícios para ela (PONCE, 1998, p. 177-178). 

  

 A seguir, no mesmo diapasão, serão examinadas obras sobre a história da educação e 

do pensamento pedagógico no Brasil para garimpar a eventual presença feminina.  

 Como já foi destacado, nos livros de História da Educação e da Pedagogia no Brasil 

mais usados nos cursos de formação docente, as mulheres aparecem escassamente.  Este é 

o caso da utilizadíssima História da Educação, de Maria Lúcia de Arruda Aranha na qual, 

embora se proponha a tratar da História da Educação em geral, aborda, ao final de cada capítulo, 

a partir do século XVI, o que aconteceu na educação brasileira. Nenhuma das três educadoras 

examinadas nesta tese aparece na obra. 

 Também muito indicado é o livro de Otaíza de Oliveira Romanelli, História da 

Educação no Brasil (1930-1973) (2006). É evidente que nele não haveria referência sobre 

Nisia Floresta, porque aborda um período posterior à existência da educadora nordestina, 

mesmo que tenha feito na introdução da obra uma sintética reconstituição histórica da educação 

no Brasil No entanto, nem Helena Antipoff, nem Cecília Meireles aparecem, ainda que tivessem 

desempenhado papel fundamental na educação brasileira, na primeira metade do século XX.  
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 O livro de José Antônio Tobias, História da Educação Brasileira (1986) apenas 

menciona Cecília Meireles, uma vez, na lista dos signatários do “Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova”, de 1932. Nem Helena Antipoff, nem Nísia Floresta sequer aparecem na obra 

que detalha todos os períodos da educação nacional.  

 No livro História da Educação: a escola no Brasil (1994), de autoria de tries mulheres, 

quando menciona a “Revolução dos Normalistas” – repare-se o termo no masculino –, as 

mulheres estão igualmente ausentes.  

 Em que pese todo o mérito da obra História das Ideias Pedagógicas no Brasil, de 

Dermeval Saviani, as mulheres aí não aparecem – pouco, como educadoras e jamais como 

pensadoras da educação brasileira. Somente Cecília Meireles figura na obra, mas apenas como 

signatária do “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova” e com sumaríssimos dados 

biográficos (v. p. 238).  

 A coletânea Navegando pela História da Educação Brasileira, embora levante 

questionamentos muito importantes sobre as questões historiográficas educacionais, nesta 

publicação comemorativa dos 20 anos de existência do Grupo de Estudos e Pesquisas “História, 

Sociedade e Educação no Brasil” (Histedbr), tampouco levanta a ausência das mulheres na 

historiografia da educação e do pensamento pedagógico brasileiro.  

 Na História social da educação no Brasil (1926-1996), as mulheres estão igualmente 

ausentes. 

 As obras historiográficas mais recentes, vêm se preocupando em reconstituir 

historicamente a formação das mulheres em épocas passadas. No entanto, seu desempenho 

como educadoras aparece timidamente e seu protagonismo como pensadoras da educação 

praticamente não existe. Dentre elas, merecem menção: Histórias e memórias da educação 

no Brasil, em 3 volumes, publicados entre 2005 e 2006; O legado educacional do Século XIX 

e O legado educacional do século XX, ambos de 2006; a coletânea referencial 500 anos de 

educação no Brasil (2011). 

 Cabe uma menção final ao Dicionário de educação no Brasil (1999), que apresenta 

verbetes sobre Helena Antipoff e Nísia Floresta, revelando que a preocupação com a ausência 

das mulheres da historiografia educacional brasileira vem se insinuando ainda que timidamente. 

 Em síntese, a problemática da tese, construída a partir de uma desconfiança sobre a 

presença rarefeita, ou até mesmo ausência, das mulheres na História da Educação Brasileira, 

principalmente, na História da Pedagogia Brasileira se confirmou. 
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 No entanto a pesquisa deveria revelar ainda se esta rarefação ou ausência se devia a uma 

escassa e fraca produção feminina na área, ou se uma produção expressiva feminina era 

desconhecida e, portanto, velada, na historiografia educacional.  

 O exame da obra das três educadoras e pensadoras da educação, Cecília Meireles, 

Helena Antipoff e Nísia Floresta, conforme se viu no Capítulo IV desta tese demonstrou que 

elas produziram uma obra expressiva, seja como interventoras na realidade educacional 

brasileira, seja como produtoras de conhecimento na área.  

 Portanto, considerando a escassa presença, pelo menos delas, em ambas historiografias 

– da educação e do pensamento pedagógico – há, no mínimo, desconhecimento dos 

historiadores a respeito de suas intervenções como educadoras e de suas contribuições teóricas 

como pensadoras da educação. Resta saber se tal pobreza presencial é resultado fortuito do 

desconhecimento dos historiadores da educação a respeito delas, ou se é expressão de uma 

espécie de “naturalização” da não importância que se atribui à mulher, ou melhor, do papel 

subalterno que se quer perpetuar para ela em nossa sociedade.  

 O exame das relações homem/mulher no Capítulo II e, mais especificamente dessas 

mesmas relações no Brasil, conforme o Capítulo III desta tese, demonstrou, cabalmente, que se 

vive em um mundo e em um país onde o patriarcado, com todas as suas sequelas de machismo, 

sexismo, dominação e violência masculina reforçam a ideia de que predomina uma tentativa de 

considerar a situação opressão como ontológica, metafísica e, portanto, de acordo com a 

natureza humana. Daí, ao considerar que a mulher é incapaz de gerir a educação – ressalvada 

aquela que se destina à infância, na qual ela pode fazer uma extensão do lar e exercer novas 

projeções da maternidade –, basta apenas um passo para considera-la mais incompetente ainda 

para produzir conhecimento científico na área educacional e eliminá-la completamente da 

historiografia pedagógica. 

 Para a superação dessa naturalização da incompetência feminina e, muitas vezes, de 

uma espécie de fatalismo auto-imposto pelas mulheres, somente se se dispõe de uma teoria que 

leva em conta as históricas relações de opressão. E o caráter histórico da teoria tem de ser 

sublinhado, na medida em que somente ele permite enxergar o caráter dialeticamente necessário 

(porque resultante da correlação de forças históricas) e contingente (porque teve um princípio 

e, por isso, pode ser mudado).   

 Para os efeitos dessa tese, as teorias escolhidas foram a Antropologia Histórica de 

Elisabeth Badinter e a Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire.  

 A primeira permitiu desvendar a astúcia masculina utilizada no processo de 

“patriarcalização” das relações homem/mulher nas diversas formações sociais, ao longo da 
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trajetória da humanidade. Como resultado dessas constatações desencadeia-se o início da 

caminhada para o processo de libertação. A tomada de consciência a respeito das armadilhas 

da dominação masculina abre, de fato, caminho para o auto-reconhecimento da condição de 

dominada, que é o primeiro passo para a emancipação. A tomada de consciência da situação 

histórica não liberta quem quer que seja, mas inicia o processo de libertação. 

 A segunda teoria avança mais, no sentido da busca de superação da tomada de 

consciência pelo processo de conscientização que implica duas dimensões: superar criticamente 

a situação revelada na tomada de consciência pela atribuição à própria dominada da 

responsabilidade por seu próprio processo de libertação – o que significa dar legitimidade 

gnosiológica e epistemológica aos saberes dominados – e revelar que a legitimidade política de 

determinado conhecimento está na sua capacidade de intervenção na realidade. 

 Cecília Meireles, Helena Antipoff e Nísia Floresta demonstraram esta capacidade, 

porque elaboraram noções, conceitos e categorias que lhes permitiram tomar consciência de 

suas realidades dominadas, superar a tomada de conhecimento por conhecimentos críticos que 

lhe permitiram interferir na realidade educacional de modo mais eficaz.  

 Seu progressivo reconhecimento – que é o que esta tese tentou fazer – não visa apenas 

acrescentar mais capítulos na História da Educação e na História da Pedagogia, mas construir 

um primeiro patamar sobre o qual seja possível construir uma verdadeira Pedagogia da 

Oprimida, a partir das mulheres, com o autodesvendamento crítico de suas intervenções como 

educadoras e como produtoras de conhecimento pedagógico.  Há aí, um certo conforto, na 

medida em que Paulo Freire demonstrou sobejamente em vearias passagens de suas obras, que 

a melhor ciência é a que resulta da reflexão sistemática sobre o própria prática e de que há uma 

vantagem epistemológica das(os) oprimidas(os).  

 Esperamos que ele esteja certo.  
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