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A R T I G O S

De bates sobre educação feminina no século XIX:
Nísia Floresta e Maria Amália Vaz de Carvalho

Dis cus sions about fem i nine ed u ca tion
in the 19th cen tury:

Nísia Floresta and Maria Amália Vaz de Carvalho

Em ery Marques Gusmão

Até o sé cu lo XVIII as fa mí li as re ser va vam a es co la ri za ção e o le tra men to
aos me ni nos, por se rem tais atri bu tos con si de ra das in com pa tí ve is com a “iden ti -
da de fe mi ni na”, afir ma da a par tir do dis tan ci a men to em re la ção à al fa be ti za ção,
le i tu ra, pro du ção de tex tos, pro fis si o na li za ção e par ti ci pa ção na vida pú bli ca. A
di fu são, no sé cu lo XIX, de es co las, jor na is e li te ra tu ra des ti na dos ao pú bli co fe -
mi ni no pa re ce re pre sen tar um mo men to im por tan te na re de fi ni ção do re per tó -
rio cul tu ral “apro pri a do” às mu lhe res. O mo vi men to foi acom pa nha do com
muita aten ção por al guns seg men tos con ser va do res da so ci e da de que, em bo ra
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negas sem a igual da de de di re i tos de ho mens e mu lhe res, de fen di am a ex ten são a
es tas úl ti mas do le tra men to, do do mí nio de lín guas es tran ge i ras, de ha bi li da des
de con ver sa ção e de sen vol tu ra so ci al, a fim de que pu des sem cum prir bem as
fun ções de mãe e es po sa nas so ci e da des ur ba nas. Esta len ta trans for ma ção pa re ce 
ter sido mais ou me nos si mul tâ nea em vá ri as re giões, e al guns tex tos es cri tos por
mu lhe res cir cu la ram en tre os pa í ses.

Ní sia Flo res ta, con si de ra da nos sa pri me i ra fe mi nis ta, des de 1830 pu bli -
cou na im pren sa co men tá ri os acer ca das ques tões po lê mi cas de sua épo ca (Du ar -
te, 2005: 15), além de 15 tí tu los (em por tu guês, fran cês e ita li a no), em um mo -
men to em que eram ra rís si mas as mu lhe res bra si le i ras es cri to ras. São po e mas,
en sa i os, ro man ces e re la tos de vi a gem, com des ta que para a “tra du ção li vre” de
Di re i tos das mu lhe res e in jus ti ça dos ho mens (1832), cuja ver são ori gi nal, lan ça da em
1792 na Ingla ter ra por Mary Wols to ne craft (A vin di ca ti on of the rights of women),
ao lado da De cla ra ção dos dire i tos da mulher (1791), de Olympe de Gou ges, re pre -
sen ta um tex to pi o ne i ro no dis cur so que “li ga va a eman ci pa ção das mu lhe res à
im plo são de to das as for mas de hi e rar quia na so ci e da de” (Hunt, 2009: 172). Se -
gun do Hunt, an tes da pu bli ca ção des sa obra o “con ce i to de di re i tos das mu lhe res 
qua se não re ce beu aten ção”, pois nem mes mo no con tex to das revo lu ções Fran -
ce sa ou Ame ri ca na o “sta tus das mu lhe res” foi ob je to de “guer ras de pan fle tos,
com pe ti ções pú bli cas de en sa i os, co mis sões do go ver no ou or ga ni za ções de de fe -
sa”. As mu lhe res não cons ti tu íam uma mi no ria per se gui da ou uma ca te go ria po -
lí ti ca cla ra men te dis tin guí vel; nin guém as for ça va a mu dan ças de iden ti da de; as
leis li mi ta vam seus di re i tos, e pen sa va-se que eram “mo ral men te se não in te lec -
tu al men te de pen den tes dos pais ou ma ri dos” (Hunt, 2009: 169). Assim,

tanto nos Esta dos Uni dos, como na Fran ça, as de cla ra -
ções de di re i tos se re fe ri am a ‘ho mens’, ‘ci da dãos’, ‘po vo’, e ‘so ci e da de’
sem cu i dar das di fe ren ças na po si ção po lí ti ca. […] o aba de Seyès ti nha
ar gu men ta do a fa vor de uma dis tin ção en tre os di re i tos na tu ra is e ci vis
do ci da dão, de um lado, e os di re i tos po lí ti cos de ou tro. As mu lhe res, as
cri an ças, os es tran ge i ros e aque les que não pa ga vam tri bu tos de vi am ser
so men te ci da dãos ‘pas si vos’ (Hunt, 2009: 148).

De Gou ges in sis tia que a mu lher nas ce li vre, per ma ne ce igual ao ho -
mem em di re i tos, e deve ter aces so às mes mas dig ni da des, car gos e em pre gos
pú bli cos; con de na da como con trar re vo lu ci o ná ria im pru den te e ser ina tu ral
(ho mem-mu lher), aca bou gui lho ti na da; Wols to ne craft não exi gia to dos os di -
re i tos po lí ti cos da mu lher, mas foi ví ti ma da di fa ma ção pú bli ca (Hunt, 2009: p.
172). A tra du ção da obra des ta úl ti ma por Ní sia Flo res ta trou xe ao pú bli co bra -
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si le i ro a de nún cia da opres são fe mi ni na pe los ho mens – pers pec ti va que man -
te ve em ou tros tex tos. 

A pri me i ra de fen so ra dos di re i tos das mu lhe res no Bra sil tam bém re di -
giu ape los an ti es cra vo cra tas e foi sim pá ti ca à dou tri na com ti ana. Se gun do Cons -
tân cia Du ar te, a ade são de Ní sia Flo res ta ao posi ti vis mo foi ape nas par ci al e es -
bar rou no fe mi nis mo, em bo ra am bos de fen des sem a ele va ção do ní vel de ins tru -
ção para mu lhe res: 

Na dou tri na com ti a na, a su pe ri o ri da de fe mi ni na de -
via-se a uma su pos ta su pre ma cia mo ral, afe ti va e so ci al da mu lher e por
ela ser ca paz, no de sem pe nho de seus pa péis, de ma i o res pro vas de al tru -
ís mo. […] Os de ve res que es ta vam por de trás des ta su pos ta su pe ri o ri da -
de são os pre vi sí ve is e en co bri am ape nas a real in ten ção de man ter as
mu lhe res num es pa ço úni co, lon ge de qual quer ins tân cia do po der […]
Ao an te ci par mos que a ade são ni si a na ao posi ti vis mo ha via sido ape nas
par ci al […], lem brá va mos, de um lado, os elo gi os fe i tos por ela à dou tri -
na e ao au tor; de ou tro, a in de pen dên cia de pen sa men to que con ser vou
[…] (Duar te, 2002: 39-40).

Não se pode su pe res ti mar o al can ce/re per cus são dos tex tos de Ní sia Flo -
res ta so bre a con di ção fe mi ni na; de qual quer modo, seus ar ti gos pu bli ca dos pri -
me i ra men te no Diá rio do Rio de Ja ne i ro e de po is n’O Li be ral du ran te vá ri os me ses
em 1852 e 1853, e re u ni dos no vo lu me Opús cu lo hu ma ni tá rio em 1853, “es can da -
liz[aram] as bra si le i ras e os bra si le i ros dos tem pos im pe ri a is” (Va la da res, 1989: 1).
O li vro pode ser en ten di do como uma sín te se de suas con cep ções re la ti vas à edu ca -
ção fe mi ni na, e tal vez por isso te nha per ma ne ci do de tal modo es que ci do pela crí -
ti ca que a se gun da edi ção só apa re ceu 135 anos de po is da pri me i ra. De fato, a edu -
ca ção fe mi ni na re pre sen tou uma ino va ção de gran de im pac to so bre a so ci e da de:

A ide ia de man ter as me ni nas no ber ço da ig no rân cia
foi a mes ma que em ba lou o to tal de sin te res se da al fa be ti za ção da po pu la -
ção es cra va. Ain da no pe río do co lo ni al, sur gi ram co nhe ci dos di tos po -
pu la res que re ve la vam essa cru el e pre con ce i tu o sa vi são: ‘Mu lher que
sabe la tim não tem ma ri do nem bom fim’ e ‘Escra vos que sa bem ler aca -
bam que ren do mais do que co mer’ (Schu ma her, 2003: 35).

A vi são que “na tu ra li za” o des pre zo, o pre con ce i to e o es que ci men to da 
mu lher in te lec tu al no sé cu lo XIX pode ser pro ble ma ti za da por meio do con -
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fron to do Opús cu lo hu ma ni tá rio de Ní sia Flo res ta com a obra Mu lhe res e cri an ças, 
lan ça da em 1880 pela por tu gue sa Ma ria Amá lia Vaz de Car va lho em de fe sa da
edu ca ção fe mi ni na. A au to ra por tu gue sa era con sa gra da pelo pú bli co e pela crí -
ti ca, em pe nha dos em afir mar tan to o va lor de suas obras quan to suas qua li da -
des mo ra is – uma si tu a ção de ex ce ção em face do tra ta men to dis cri mi na tó rio
re ser va do à mu lher de le tras, se gun do Ma ria de Fá ti ma Ou te i ri nho, que lem -
bra a cor ren te de no mi na ção bas bleu apli ca da à mu lher au to ra, vis ta como “ri dí -
cu la, sa bi cho na, pre ten si o sa ou mes mo de mo ral du vi do sa” (Ou te ri nho, s/d:
299). Tal vez se pos sa pen sar que, nos Oi to cen tos, a re cep ção dos tex tos de au to -
ria fe mi ni na, de fen so res da edu ca ção e do tra ba lho para mu lhe res, en tre ou -
tros, de pen dia da ma ne i ra como o dis cur so fora ela bo ra do e da in ser ção so ci o -
cul tu ral da(s) au to ra (s).

Os ter mos “es ta be le ci dos”, es ta blish ment, es ta blis hed, “boa so ci e da de”,
com os qua is Nor bert Eli as e John J. Scot son de sig na ram gru pos e in di ví du os
que ocu pam po si ções de pres tí gio e po der nas co mu ni da des com base nos prin cí -
pi os de an ti gui da de, tra di ção e au to ri da de – em con tra po si ção aos out si ders, con -
jun to he te ro gê neo e di fu so de in di ví du os ex clu í dos da “boa so ci e da de”, mu i tas
ve zes es tig ma ti za dos, uni dos por la ços pou co in ten sos e al vos frequen tes das fo -
fo cas de pre ci a ti vas – nos levam à su po si ção de que a as cen dên cia aris to crá ti ca de
Ma ria Amá lia, o con ta to com os prin ci pa is es cri to res e crí ti cos li te rá ri os por tu -
gue ses do pe río do (Ca mi lo, Eça, Ante ro e Ra ma lho Orti gão, en tre ou tros), que
frequen ta ram o cé le bre sa lão li te rá rio man ti do em sua casa du ran te anos, e o ca -
sa men to com o tam bém po e ta Anto nio Gon çal ves Cres po as se gu ra vam-lhe o re -
co nhe ci men to so ci al e o pres tí gio por ela pre za dos. Ma ria Amá lia escre veu em
pe rió di cos por tu gue ses e bra si le i ros, foi a pri me i ra mu lher a in gres sar na Aca de -
mia de Ciên ci as de Lis boa (1912), e con quis tou a aten ção e a con si de ra ção por
meio da pu bli ca ção de inú me ros en sa i os, con tos, po e sias, bi o gra fias, crí ti ca li te -
rá ria e aná li ses acer ca do pa pel da mu lher e da edu ca ção na so ci e da de.

Já Ní sia Flo res ta, “fi gu ra re vo lu ci o ná ria da so ci e da de do sé cu lo XIX”
(Vala da res, 1989: 4), pa re ce mais ou me nos mar gi nal em re la ção aos cír cu los
mais pres ti gi a dos da cul tu ra le tra da no Bra sil (ape sar do con ta to com im por tan -
tes in te lec tu a is eu ro pe us, como Au gus te Com te, Ale xan dre Her cu la no e Ge or ge
Sand, en tre ou tros), e o su ces so do Co lé gio Au gus to, por ela fun da do no Rio de
Ja ne i ro em 1838, per mi te su por jus ti fi ca ti vas co mer ci a is para a cam pa nha di fa -
ma tó ria con tra ela mo vi da nos jor na is. Pode-se su por igual men te que a de fe sa de
ide a is ou sa dos na épo ca (di vór cio, voto fe mi ni no, an ti cle ri ca lis mo, abo li ci o nis -
mo, posi ti vis mo), e a am pla di vul ga ção de seu po si ci o na men to an ti es cra vo cra ta
(re di gi do em fran cês e ita li a no) en tre os in te lec tu a is eu ro pe us, que con tri bu iu
“para pre pa rar a in ter ven ção da Jun ta Fran ce sa de Eman ci pa ção, em 1866, jun to
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ao Impe ra dor, pe din do-lhe a abo li ção da es cra va tu ra no Bra sil” (Duar te, 2002:
36), lhe te nha tra zi do ini mi za des. As bi o gra fi as de Ní sia Flo res ta men ci o nam
ain da per se gui ções po lí ti cas con tra sua fa mí lia após a Re vo lu ção de 1824; o as -
sas si na to do pai, que a levou a bus car me i os de sus ten tar a mãe e os três ir mãos
(Rosa, s/d); a anu la ção do pri me i ro ca sa men to e a nova união com um es tu dan te
de Di re i to (even to que a in dispôs com par te da fa mí lia); mu dan ças de re si dên cia
em vá ri as re giões do Bra sil (Per nam bu co, Rio Gran de do Sul e Rio de Ja ne i ro) e
Eu ro pa.

A in ser ção so ci al dis tan cia as au to ras; no en tan to, seus li vros guar dam
pon tos de pro xi mi da de: in for mam os le i to res so bre os no vos lu ga res re ser va dos
à mu lher nas so ci e da des mo der nas, num mo men to em que a tra di ci o nal re clu são 
fe mi ni na era subs ti tu í da por no vas for mas de so ci a bi li da de que tan to per mi ti am
a li vre ex pres são das mu lhe res (como fez Ní sia Flo res ta), quan to tor na vam a pos -
tu ra fe mi ni na um “ca pi tal sim bó li co” ca paz de con tri bu ir para a as cen são ou de -
ca dên cia so ci al da fa mí lia (D’Incao, 1997: 229). As obras co lo cam a edu ca ção dos
fi lhos, a su per vi são da casa e a pre ser va ção da ima gem pú bli ca da fa mí lia sob a
res pon sa bi li da de di re ta de uma mu lher ati va, bem pre pa ra da, ca paz de se apre -
sen tar de modo ci vi li za do (à eu ropeia); cri ti cam o des pre pa ro/dis tan ci a men to
das mães para com a edu ca ção dos fi lhos, o apre ço fe mi ni no pelas fu ti li da des, os
maus exem plos do més ti cos (ho mens do mi na do res, mu lhe res in do len tes); de -
fen dem ati vi da des/exer cí ci os fí si cos e men ta is para mu lhe res, e afir mam que
am bos os se xos têm igual ca pa ci da de. Mas, en quan to Ní sia Flo res ta de nun cia a
omis são e/ou má fé do go ver no, ho mens e ins ti tu i ções de ten to ras do po der para a
edu ca ção des ta nova mu lher, Ma ria Amá lia Vaz de Car va lho re cu sa para si a ex -
pres são pú bli ca acer ca das ques tões po lí ti cas de sua épo ca (mes mo se re la ti vas à
edu ca ção fe mi ni na) e vis lum bra me ca nis mos su tis, ar di lo sos (de efi cá cia du vi -
do sa), para a afir ma ção do po der fe mi ni no no in te ri or das fa mí li as. Ou seja, na
obra de Ma ria Amá lia Vaz de Car va lho, o dis tan ci a men to fe mi ni no em face das
ques tões de in te res se pú bli co tem como con tra par ti da o olhar aten to so bre as re -
la ções na es fe ra pri va da – o olhar que se de tém na qui lo que atu al men te cha ma -
mos “mi cro po de res” ou “po lí ti ca do co ti di a no”. A ou sa dia de Ní sia Flo res ta
deve-se a seu es for ço de re la ci o nar ques tões da es fe ra pri va da (como a edu ca ção
das fi lhas) com a política institucional: 

Qu an to mais ig no ran te é um povo, tan to mais fá cil é a
um go ver no ab so lu to exer cer so bre ele seu ili mi ta do po der. É par tin do
des te prin cí pio [...] que a ma i or par te dos ho mens se opõe a que se fa ci li te 
à mu lher os me i os de cul ti var o seu es pí ri to. Po rém, esse é um erro que
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foi e será sem pre fu nes to à pros pe ri da de das na ções, como à ven tu ra do -
més ti ca do ho mem. (Flo res ta, [1853] 1989: 60).

Vá ri as passa gens da obra Mu lhe res e cri an ças (Car va lho, [1880] 1921) evi -
den ci am que, na con di ção de au to ra, Ma ria Amá lia di ri ge-se ex clu si va men te às
mu lhe res: “Le i to ra, quan do tu vi res pas sar tri un fan te, gros se i ra men te […]” (p.
15); “[…] le i to ra que ri da, tu bem sa bes […]” (p. 35); “Qu e re mos sim ples men te
fa lar ao bom sen so das le i to ras” (p. 30; “[…] re ce io por fim en fas ti ar as mi nhas le i -
to ras” (p. 39); “Como sem pre é à mu lher que aqui me di ri jo, é com a mu lher que eu
falo. O ho mem tem-se em mu i ta con ta para dar aten ção à mi nha dé bil e de sa u to ri za da
voz. A mu lher en ten der-me-há […]” (p. 62); “Mu lhe res, sede boas, cul ti vae o es pí ri -
to […]” (p. 127); “Le i to ra, quan do o teu pe que ni no [...]” (p. 191); “[…] re co men -
do a to das as mi nhas le i to ras […]” (p. 206); “[…] ca pí tu lo que, tal vez, […] en fas-
ti as se as le i to ras […]” (p. 214, gri fos nos sos).

Ma ria Amá lia indi ca às mu lhe res que pos tu ras su pos ta men te tra ri am
har mo nia ao mun do do més ti co, e tal vez se pos sa pen sar que os “con se lhos” mais
ou me nos ex plí ci tos da obra se dis tin gam das su ges tões de uma mãe à fi lha ape -
nas pelo fato de que os ar gu men tos não dis pen sam a con tri bu i ção da cul tu ra le -
tra da. Assim, cha ma a aten ção na obra Mu lhe res e cri an ças – que, de fato, dis cu te
lon ga men te o in te ri or das re si dên ci as e a re la ção en tre os mem bros das fa mí li as – 
o lu gar re ser va do ao li vro: ao lado dos ob je tos de “ver da de i ro luxo”. A au to ra es -
for ça-se para ma pe ar os con fli tos pes so a is de cor ren tes da ur ba ni za ção e da cri se
do pa tri ar ca do, em face da di vi são das for tu nas que tra di ci o nal men te ca bi am ao
fi lho mais ve lho, en car re ga do tam bém de aco lher os ir mãos, pa ren tes po bres e as
ge ra ções de cri a dos. No lu gar de uma mu lher de pen den te do pai, ir mão ou ma ri -
do, Ma ria Amá lia es pe ra que a edu ca ção fe mi ni na seja ca paz de for ta le cer um
novo tipo de mu lher, aque la apta a “gran je ar dig na men te o seu pão”, “mes mo so -
zi nha na vida” (p. 57):

[…] O ho mem pre pa ran do-se para ca sar tam bém não
dirá con si go: vou bus car um en car go. Dirá com mu i to mais pro pri e da -
de: vou bus car um au xí lio. […] Pro vi rá des ta nova in ter pre ta ção do ca -
sa men to o ha ver me nos mu lhe res sol te i ras. As que hou ver, po rém, te rão
o seu lu gar, o seu des ti no, a sua ta re fa. Tra ba lha rão (p. 58-59).

Em mu i tos mo men tos fi ca mos ten ta dos a pen sar que Ma ria Amá lia se
pre o cu pa com a in de pen dên cia da mu lher, mas seu foco prin ci pal é a li ber tação
do ho mem em re la ção ao en car go que re pre sen ta ria a mu lher con fi na da no es pa -
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ço do més ti co ou nos sa lões so ci a is, des pre pa ra da in te lec tu al men te e in ca paz de
con tri bu ir “ade qua da men te” na fa mí lia e na so ci e da de bur gue sas. Para que a
mu lher não se tor ne um pe sa do far do, de fende o dote e, em al guns ca sos, a
inserção no mercado de trabalho:

[…] medo de se su je i tar ao tra ba lho in can sá vel e te naz
que há de dar-lhe a in de pen dên cia, a dig ni da de, a li vre pos se do seu des -
ti no. Além do medo, a im pos si bi li da de ab so lu ta. Se nada sabe, o que há
ela de fa zer? Po dia di ri gir a con ta bi li da de de uma casa de co mér cio im -
por tan te. As mu lhe res com seu ins tin to de or dem, mais de sen vol vi do do 
que os ho mens, são pró pri as para esse gê ne ro de tra ba lho. Po dia, sen do
me di a na men te ilus tra da, ser ca i xe i ra de um es ta be le ci men to de mo das,
de uma loja de pa pel, de um mer ca dor de fa zen das, etc., etc.… Tudo isso
está em har mo nia com a de li ca de za dos seus ór gãos. Po dia en si nar lín -
guas, en si nar mú si ca, en si nar e ex pli car as ciên ci as que hou ves se apren -
di do, a his tó ria, a arit mé ti ca, a li te ra tu ra, a ge o gra fia. Po dia, ten do al guns
fun dos que hou ves se her da do de seus pais, es ta be le cer qual quer pe que na in -
dús tria […] Mas, como não sabe fa zer nada dis so, como a sua edu ca ção a
pôs e a con ser va num es ta do de ab so lu ta e de so la do ra hu mil da de, não
tem se não três ca mi nhos a se guir. Ou ca sar mes mo que não te nha pelo
seu no i vo ne nhum sen ti men to de res pe i to […] Ou fi car a car go dos pa -
ren tes ri cos que, por co mi se ra ção, a aco lham […] A ter ce i ra hi pó te se já
to dos a adi vi nha ram […] (p. 50, gri fos nos sos).

João Este ves (2001) des ta ca que, na pas sa gem do sé cu lo XIX para o
XX, as mu lhe res por tu gue sas en fren ta vam uma ele va da taxa de anal fa be tis -
mo – 85,4% em 1890; 85% em 1900; 81,2% em 1911 –, o que res trin gia ain da
mais as já es cas sas es co lhas pro fis si o na is. Na pri me i ra dé ca da do sé cu lo XX, 
mul ti pli cam-se es cri tos de au to ria de mu lhe res nos pe rió di cos, e as es cri to -
ras são as res pon sá ve is pe las as so ci a ções fe mi nis tas por tu gue sas, e por tor -
nar pú bli co o ques ti o na men to do es ta tu to le gal da mu lher. Se gun do o mes -
mo au tor, nos anos pos te ri o res à dé ca da de 1910, a im por tân cia das es cri to -
ras de cres ce na mes ma pro por ção em que as pro fes so ras se co lo cam à fren te
dos de ba tes. 

Ma ria Amá lia per ten ce a uma ge ra ção an te ri or às es cri to ras fe mi nis tas e, 
como mu lher do seu tem po, apre sen ta pro pos tas que hoje nos pa re cem tí mi das,
de cor ren tes da in ser ção da mu lher no cam po da cul tu ra le tra da e ci en tí fi ca. Ma -
ria de Fá ti ma Ou te i ri nho re cu pe ra sua po si ção em face da obra e da vida da con -
tem po râ nea Ge or ge Sand, “mu lher das le tras”, cuja obra era lida em vá ri os pa í -
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ses no sé cu lo XIX e, as sim como Ma ria Amá lia, caiu no es que ci men to (o ci ta do
“es que ci men to” não se apli ca à far ta cor res pon dên cia de Ge or ge Sand, par ti cu -
lar men te aque la tro ca da com Fla u bert). 

A mo ral ri go ro sa de Ma ria Amá lia não im pe de a ad mi ra ção pela li te ra tu -
ra de Ge or ge Sand (pse u dô ni mo de Au ro re Du pin, 1804-1876), a po lê mi ca es cri -
to ra fran ce sa que ado tou o modo de vida da bo e mia li te rá ria, par ti ci pou do mo vi -
men to ro mân ti co, ade riu aos ide a is so ci a lis tas de Sa int Si mon, par ti ci pou do
mo vi men to de 1848, tor nou-se co nhe ci da pela “tu mul tu o sa vida sen ti men tal” e
por usar tra jes mas cu li nos, e trans for mou-se no “exem plo ma i or, à épo ca, da mu -
lher a cir cu lar na es fe ra pú bli ca trans gre din do ex pec ta ti vas e có di gos so ci a is da
so ci e da de bur gue sa no sé cu lo XIX” (Oute ri nho, s/d: 300). Embo ra a con si de -
rasse um “symbo lo da re vol ta e da in de pen dên cia”, “musa dos de ses pe ros byron -
ni a nos” (apud Ou te ri nho, s/d: 303), Ma ria Amá lia não con de na sua vi si bi li da de
pú bli ca num mo men to de qua se mo no pó lio mas cu li no so bre a es cri ta, e sim a
ên fa se da im pren sa nos “er ros da mu lher mor tal” (apud Ou te ri nho, s/d: 302); em
sua opi nião, de ve ri am ser lem bra das as “ge ni a is qua li da des da im mor tal es crip -
to ra”, que evi den ci am a “in va são da mu lher nos do mí ni os do ho mem” (apud Ou -
te ri nho, s/d: 304). Sus ten ta, ain da, que a li te ra tu ra de au to ria fe mi ni na ofe re ce o
mais “hu mi lhan te des men ti do acer ca das suas the o ri as so bre a in fe ri o ri da de do
cére bro da mu lher, so bre a sua im pos si bi li da de de che gar a uma cer ta ele va ção
est he ti ca que elle jul ga va ser apa na gio de sua re gia pes soa” (apud Ou te ri nho, s/d:
304). Em um mo men to de re vi são do que se ri am prá ti cas cul tu ra is fe mi ni nas le -
gí ti mas ou ilí ci tas, Ma ria Amá lia de fen de a le i tu ra e a es cri ta para as mu lhe res
(com pe tên ci as vis tas como pe ri go sas) sem, no en tan to, dis pen sar os pa péis tra di -
ci o na is da fa mí lia na so ci e da de. No seu en ten di men to, “a mu lher de gê nio pode
ser, deve ser, me lhor dona de casa, me lhor mãe, me lhor es po sa, me lhor ami ga do
que a mu lher ig no ran te ou me dío cre” (apud Ou te ri nho, s/d: 304). É a par tir des te 
olhar que ela re di ge os tex tos so bre edu ca ção fe mi ni na.

A obra Mu lhe res e cri an ças evi den cia que, de fato, Ma ria Amá lia não con -
ce be um mo de lo úni co de edu ca ção para ho mens e mu lhe res e para mu lhe res de
di fe ren tes gru pos so ci a is (aris to cra cia, bur gue sia e po pu la res). Por ou tro lado, os
gru pos so ci a is são en ten di dos como por ta do res de uma cul tu ra pe cu li ar, e são
con si de ra dos for te men te aba la dos pela in ci pi en te de mo cra ti za ção e mo der ni za -
ção da so ci e da de por tu gue sa. Neste con tex to, ca be ria à mu lher su pe rar suas li mi -
ta ções pes so a is e so ci a is – o que põe em des ta que o sem pre ci ta do con ser va do ris -
mo e a fal ta de sen si bi li da de em re la ção às re a is di fi cul da des das mu lhe res e das
clas ses des fa vo re ci das. 

Pode-se ob ser var sua per cep ção do im pac to da “de mo cra cia” so bre a
vida co ti di a na, quan do abor da a ques tão dos em pre ga dos domésticos:
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D’an tes a fa mí lia era fun da da num prin cí pio de mu i to
me nos jus ti ça, mas numa base de mu i to mais so li dez. Ha via o che fe que
aco lhia […] os ir mãos, os pa ren tes po bres, os fi lhos, os ser vos, que era
uma tra di ção e tam bém uma he ran ça. Qu an do o che fe mor ria su ce dia o
fi lho ou o ir mão mais ve lho, que her da va os ir mãos, os tios, os pa ren tes
po bres, os ser vos, to dos os ha ve res e tam bém to dos os en car gos da nu -
me ro sa co mu ni da de. Os cre a dos en tra vam no colo de sua mãe […] e sa i -
am no ca i xão para o ce mi té rio, de i xan do na fa mí lia nova ge ra ção de ser -
vos que eram seus fi lhos. […] ha via es ta bi li da de […] Não re ce i a vam o
dia de ama nha […] […] a sor te de les e dos seus es ta va […] iden ti fi ca da
com a sor te dos amos. […] No re gi me mo der no […] As for tu nas ex tre -
ma men te di vi di das já não con sen tem esse modo de vi ver opu len to e pa -
tri ar cal. […] os fi nan ce i ros mo der nos, es tes que jun ta ram a for tu na […]
à cus ta de pri va ções e de tra ba lho, são ego ís tas para to dos […] Na sua
opi nião, os cre a dos são ma qui nas […].[Os cri a dos] Com pre en dem per -
fe i ta men te que são ri dí cu los, eles (pa trões) que an da ram tan to tem po de
ta man cos, a var rer os ar ma zéns […] dan do-se ago ra aque les ares su pe ri -
o res e des de nho sos […] per ce ben do o seu de sas tra men to, os seus ges tos
gros se i ros […] o cre a do de hoje tri un fa quan do seus amos se re ba i xam 
(p. 164-166).

Mu lhe res (mães e fi lhas) bur gue sas e aris to cra tas são du ra men te cri ti ca -
das ao lon go de toda a obra, por re pre sen ta rem as mu lhe res de sa lão: a al ti va bur -
gue sa, “a quem o tra ba lho for ça do já não ab sor ve e a quem as dis tra ções dum es -
pí ri to cul to são ve da das” (p. 14), en ver go nha-se “da po bre za ho nes ta em que vi -
ve ra du ran te lar go tem po”, de se ja “es ma gar as que a es ma ga ram nou tra épo ca”, e
in duz as fi lhas a ven de rem a “mo ci da de e os seus ca ri nhos por um ti tu lo ava ri a do 
ou pe los mi lhões d’um ne gre i ro en ri que ci do” (p. 15); já a aris to cra ta mo der na (p. 
19) é che ia de “pre con ce i tos” e “ide i as es ta pa fúr di as” (p. 17), fa ná ti ca até na de -
vo ção em que a “ide ia lu mi no sa […] pre ga da pelo Cris to se sub ver te em men ti -
ras” (p. 18) e in ca paz de acom pa nhar, con so lar e com pre en der a fa mí lia. A re pre -
sen tan te mo der na da len dá ria fi dal ga tra di ci o nal fala com vi ve za e ele gân cia (p.
18), do mi na umas pou cas lín guas, co nhe ce algo da cul tu ra es tran ge i ra (so bre tu -
do fran ce sa), tem o “cé re bro re che a do de in sig ni fi cân ci as bo ni ti nhas”, mas
desconhece “milhões de cousas que precisa de saber para estar em harmonia com 
o seu tempo” (p. 19). 

Re to man do o tex to em que abor da a ques tão dos cri a dos do més ti cos,
pode-se afir mar que, pos ta a fal ta de dig ni da de dos aris to cra tas e fi nan cis tas, a
au to ra con vi da o le i tor a en trar nas “ca sas bur gue sas, que cons ti tu em hoje a
maioria” (p. 167): 
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Vive-se com pou co, há uma ou duas cre a das […] Po -
dia-se vi ver de cen te men te […] O pai é fun ci o ná rio bem co lo ca do, o ren -
di men to […] é su fi ci en te para uma vida me dío cre e la bo ri o sa. […] as pi -
ra a su bir de pos to, quer de mais a mais a car ta de con se lho […] Tem de ir
aos chás do seu ami go de pu ta do, às so i rées do ba rão de tal […] tem de dar
de jan tar de vez em quan do […] Deve-se na ten da, […] no car vo e i ro,
[…] na mo dis ta, […] às cre a das. Nas fa mí li as po bres da bur gue sia, o ca -
sa men to é jul ga do (pe las jo vens fi lhas) a por ta por onde se sai da mi sé ria! 
(p. 167-169)

Tem-se a im pres são de que a “mu lher de sa lão”, va i do sa e pre ten sa men te 
so fis ti ca da, dis tan ci ou-se dos “ins tin tos” de mãe e mu lher que a hu mil de ple be ia 
pre ser va. Ma ria Amá lia par te do pres su pos to de que ha ve ria pelo me nos dois ti -
pos de mu lher em sua so ci e da de: a “mu lher de sala” (p. 17) e aque la que as “va i -
da des so ci a is ain da não cor rom pe ram”. A se gun da se ria la bo ri o sa, ig no ran te, in -
gê nua, po rém pro fun da, e ca paz de pre ser var a “rude sen sa tez ple be ia de sua
raça” (p. 12):

Enten de mos pois que os es for ços de to dos os edu ca do res, de
to dos os que se pre o cu pam com o fu tu ro da so ci e da de de vem con ver gir
para anu lar a mu lher dos sa lões e para cre ar e for ta le cer a mu lher de fa mí lia 
(p. 24, gri fos nos sos).

A “mu lher de fa mí lia”, ca paz de com pre en der e aju dar o ma ri do e os fi -
lhos, pre ci sa ria ser edu ca da por meio de uma ins tru ção que não apa gas se a “sen -
sa tez”. Embo ra Ma ria Amá lia pu bli cas se tex tos re gu lar men te, co nhe ces se as no -
vi da des li te rá ri as da épo ca, e sua casa ti ves se abri ga do o pri me i ro sa lão li te rá rio
de Lis boa, sua obra comu ni caria os co nhe ci men tos acu mu la dos pelo pri me i ro
gru po de mu lhe res (ru des ple be i as):

Hoje […] a cor ren te das ide i as de mo crá ti cas, pu ri fi cou
a at mos fe ra vi ci a da […]. Tudo se trans fi gu rou […] o pen sa men to re con -
quis tou a sua in de pen dên cia per di da, e uma voz fir me e po de ro sa bra -
dou bem alto: — Não se tra ta de con ti nu ar no ca mi nho que ía mos tri -
lhan do […]. Ou vir esta voz é re nun ci ar aos er ros do pas sa do, e cum pre
que nós mu lhe res re nun ci e mos a eles para não ca mi nhar mos por uma
es tra da opos ta àque la por onde vão su bin do for tes, ilu mi na dos, con ven -
ci dos, os nos sos pais, os nos sos es po sos, os nos sos ir mãos. Não é uma pena 
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obs cu ra como é a mi nha que per ten ce dar leis ab so lu tas so bre um sis te ma de edu -
ca ção di ver so do que hoje está ge ral men te adap ta do. Li mi tar-me-ei ra pi -
da men te e ape nas ani ma da com a for ça da cons ciên cia, con sul ta do o bom sen so
que é apa ná gio dos mais hu mil des, e a ob ser va ção que pode ser par ti lha dos mais 
po bres, a in di car al guns obs tá cu los que nos se pa ram mo ral men te da que les de
quem so mos com pa nhe i ras e de quem de ve mos ser au xí lio e com ple men to” 
(p. 23-24, gri fos nos sos). 

Na con di ção de mu lher, ela ouve a mes ma voz a que os ho mens de ram
ou vi dos (pro nun ci a da em meio às ide i as de mo crá ti cas) e, di an te da imi nen te
trans for ma ção da so ci e da de e dos ho mens, re gis tra sua per cep ção dos fa tos, fa -
lhas e ne ces si da des dos su je i tos; as sim, não dis cu te dou tri nas po lí ti cas, mas o
com por ta men to mas cu li no e fe mi ni no de sua épo ca; e apre sen ta pro pos tas que
os gui a ri am na “di re ção que con duz à ver da de” (a mo der na so ci e da de de mo crá ti -
ca). Em opo si ção às mu lhe res pe dan tes (bur gue sas ou aris to cra tas), so nha com o
dia em que “a mu lher ins tru í da de i xas se de ser uma ex ce ção ad mi rá vel” (p. 45),
en ten den do a edu ca ção como co nhe ci men to que per mi te che gar a no ções prá ti -
cas e à “per fe i ção mo ral” (p. 47): 

hoje há mu i to mais es me ro […] na ins tru ção que as
clas ses abas ta das dão às suas fi lhas. Pou co mais pre ci sam de apren der;
o que lhes fal ta é a li ga ção ló gi ca en tre as vá ri as co i sas que apren dem, é
uma con cep ção mais lar ga das mes mas ciên ci as que ad qui rem (p.
45-46).

A ins tru ção se ria ali a da na luta con tra a “pre gui ça men tal” e o té dio –
“esse ini mi go po de ro so da mu lher” (p. 46). Para Ma ria Amá lia, os “no vos tem -
pos” de man da ri am a ação fir me e con sequente das mu lhe res, que pre ci sa ri am de
uma cul tu ra emi nen te men te prá ti ca e aber ta/sen sí vel à con tri bu i ção da cul tu ra
dos de ma is seg men tos. Des te modo, a mu lher jo vem ou ma du ra, rica ou em po -
bre ci da, bur gue sa, aris to crá ti ca ou ple be ia pre ci sa ria in ves tir na pre pa ra ção in te -
lec tu al, tra ba lhar e su pe rar as li mi ta ções pes so a is e/ou so ci a is – esta se ria uma
exi gên cia da épo ca. Na mes ma me di da em que a obra cri ti ca os ex ces sos da vida
em so ci e da de e nos sa lões, in sis te no tra ba lho fe mi ni no “como con di ção in dis -
pen sá vel à pró pria dig ni da de” (p. 25). Vol ta dos para as mu lhe res, o tra ba lho e a
le i tu ra ad qui rem um novo sig ni fi ca do: a edu ca ção fe mi ni na aber ta aos co nhe ci -
men tos ci en tí fi cos e li te rá ri os de ve ria pre pa rar para a vida so ci al sem, no en tan -
to, anu lar a “sen sa tez” man ti da pe las ru des ple be i as:
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é la bo ri o sa e tem a rude sen sa tez ple be ia de sua raça.
Tem o amor dos fi lhos, um amor ani mal, um amor fí si co, mais ins tin to
que re li gião. Não ra ci o ci na, mas sen te com uma ener gia po de ro sa. É d’u -
ma ig no rân cia ab so lu ta, in gê nua, pro fun da, qua se su bli me na sua ce -
gue i ra. Ima gi na-se po rém in ves ti da d’um de ver su pre mo a que to dos se
su bor di nam: o de pro por ci o nar por to dos os me i os ao seu al can ce o bem
es tar ma te ri al do ma ri do e da fa mí lia. Não tem con ver sa ção, não tem es -
pí ri to, não tem aque la do çu ra be né vo la que é para o co ra ção dos ho mens
o que o al go dão em rama é para o ni nho das aves. Qu an do acon se lha, ir -
ri ta; quan do quer gui ar, con tra ria, quan do ten ta con ven cer des per su a de.
É po rém ati va, as se a da, ro bus ta, fiel […] (p. 12)

Pode-se pen sar que tal mu lher la bo ri o sa pre ser va um modo de ser e sen tir
que a au to ra con si de ra ti pi ca men te fe mi ni no e, por es tes mo ti vos (tra ba lho e modo 
de sen tir fe mi ni no/ma ter no), não pre ci sa lu tar con tra o té dio. Do pon to de vis ta de
Ma ria Amá lia, seus es cri tos po de ri am ser en ten di dos como fe mi ni nos (e não fe mi -
nis tas), pois re pre sen ta ri am o es for ço de pre ser var/trans mi tir um sa ber in tu i ti vo
for mu la do a par tir de di fe ren tes ma tri zes, mas de ri va do da con di ção da au to ra –
mu lher, fi lha e mãe. Mu lhe res e cri an ças é de di ca do à mãe da au to ra e, na de di ca tó ria 
da obra, ela afir ma que es cre veu “ins pi ra da pe los seus con se lhos e pelo seu san to e
nun ca des men ti do exem plo”. Este gê ne ro li te rá rio que Ma ria Amá lia con si de ra
“fe mi ni no” se ria uma ne ces si da de da épo ca, em face da di fi cul da de das mães aris -
to cra tas e bur gue sas com pre en de rem o ins tá vel mun do mo der no que des man -
chou no ar o que pa re cia só li do, frag men tou for tu nas, tor nou di fí cil o sus ten to dos
agre ga dos e de pen den tes e, des se modo, im pe liu to dos (ho mens e mu lhe res de di -
fe ren tes in ser ções so ci a is) ao tra ba lho e ao pre pa ro in te lec tu al. Em uma lin gua gem 
aber ta men te co lo qui al, o tex to che io de ad je ti vos e me tá fo ras ade qua dos à le i tu ra
em voz alta, nas re u niões so ci a is (tão co muns à épo ca), e no in te ri or das ca sas, tor -
na va pú bli ca uma dis cus são da es fe ra pri va da: a fe li ci da de da mu lher. A au to ra
acre di ta que esta dis cus são não in te res sa ria aos ho mens:

Como sem pre é a mu lher que aqui me di ri jo, é com a mu lher
que eu falo. O ho mem tem-se em mu i ta con ta para dar aten ção à mi nha dé bil e
de sa u to ri za da voz. A mu lher en ten der-me-há por que é em vis ta da sua fe li ci -
da de, da fe li ci da de dos seus fi lhos, da so li dez e do acon che go do seu ni -
nho que eu lhe es tou aqui fa lan do (p. 62, gri fos nos sos).

Re to man do mais uma vez o tex to que abor da a re la ção das mu lhe res com 
as cri a das do més ti cas, deve-se des ta car que ele pro põe a edu ca ção das fu tu ras cri -
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a das em ins ti tu i ções de ca ri da de par ti cu la res e es ta ta is, vis to que elas não apren -
de ri am o ser vi ço do més ti co (e o sen ti men to fe mi ni no/ma ter nal?) em fa mí lia e ou 
com pa tro as. Fica-se ten ta do a pen sar que tais me ni nas pre ci sa ri am apren der as
li des do més ti cas no asi lo pelo mes mo mo ti vo que as mu lhe res pre ci sa ri am da li -
te ra tu ra fe mi ni na: nas so ci e da des mo der nas, a es co la e a pa la vra es cri ta pre pa -
ram; nas so ci e da des tra di ci o na is, os co nhe ci men tos eram trans mi ti dos oral -
men te, de ge ra ção em ge ra ção, e não se tor na vam ul tra pas sa dos. As trans for ma -
ções so ci a is pre o cu pam a au to ra e, com ma i or ou me nor in ten si da de (de pen den -
do do con tex to), co lo cam em cena um novo su je i to his tó ri co, a mu lher so ci al -
men te li vre, exer cen do seus di re i tos. Se gun do Ma u gue (s/d: 582-583), o su ces so
da ex pres são “Nova Eva” (que pas sa de tex to em tex to na Eu ro pa, no sé cu lo XIX) 
evi den cia o quan to cha mou a aten ção este inu si ta do per so na gem.

Di fe ren te men te de Ma ria Amá lia, Ní sia Flo res ta atri bui à má von ta de e
ao ego ís mo mas cu li nos as ca u sas do des pre pa ro e da de pen dên cia da mu lher. De
ma ne i ra sim pli fi ca da, pode-se di vi dir o Opús cu lo huma ni tá rio em duas par tes: a
pri me i ra faz con si de ra ções de or dem his tó ri ca, a fim de de mons trar que, des de
as pri me i ras ci vi li za ções (na Ásia), “a mu lher foi sem pre con si de ra da como um
ins tru men to do pra zer ma te ri al do ho mem, ou como sua mais sub mis sa es cra va” 
([1853] 1989:2); a ou tra abor da a edu ca ção fe mi ni na, to man do como prin ci pal
re fe rên cia a con tri bu i ção das di re to ras dos co lé gi os, fun ção que exer ceu du ran te
lon gos anos. A voz fe mi nis ta de Ní sia acu sa os ho mens, de tém-se pou co no acon -
se lha men to às mu lhe res, mas de no ta o es for ço (frequente en tre as es cri to ras do
pe río do) de com pre en der/le gi ti mar sua con di ção de in te lec tu al – tra di ci o nal -
men te um lu gar mas cu li no. Em meio a con fu sões en tre o mas cu li no e o hu ma no
(Mau gue s/d: 598), o de se jo de re co nhe ci men to so ci al e a ne ces si da de de en con -
trar me i os de sub sis tên cia, os es cri tos fe mi ni nos do pe río do evi den ci am que, em
al guns ca sos, as no vas Evas sen tem-se so ci al men te ex clu í das. Mme de Staël,1 por 
exem plo, afir ma a “exis tên cia sin gu lar” da escritora:

Se exis tis se uma mu lher se du zi da pela ce le bri da de de
es pí ri to e que qui ses se ten tar obtê-la, como se ria fá cil dis su a di-la se hou -
ves se ain da tem po! Mos tar-se-lhe-ia a que des ti no ter rí vel ela es ta ria
pres tes a con de nar-se! […] a opi nião pú bli ca pa re ce li ber tar os ho mens
de to dos os de ve res para com uma mu lher à qual se ria re co nhe ci do um
es pí ri to su pe ri or: pode ser-se in gra to, pér fi do, mau para com ela sem
que a opi nião públi ca se en car re gue de a vin gar. Não é ela uma mu lher
ex tra or di ná ria? […] ela pas se ia sua exis tên cia sin gu lar, como os Pá ri as
da Índia, en tre to das as clas ses a que não pode per ten cer, to das as clas ses
que a con si de ram como que de ven do exis tir por si só: ob je to da cu ri o si -
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da de, tal vez da in ve ja, e de fato ape nas me re ce do ra de pi e da de (Staël,
s/d: 609).

Para Ma ria Amá lia, a mu lher cul ta es ta ria aci ma das de ma is e em con di -
ções de co lo car-se ao lado do ho mem – a quem ca be ria do po der de ci só rio.
Assim, ela es cre ve às mu lhe res, “so bre a sua fe li ci da de”, e for ne ce ori en ta ções no
sen ti do de fa zer com que aju dem o com pa nhe i ro (tra ba lhan do, es tu dan do, cu i -
dan do dos fi lhos etc.), e não se ob ser va nos seus es cri tos o sen ti men to de ex clu são 
so ci al. Já Ní sia as so cia a edu ca ção fe mi ni na ao re gi me po lí ti co dos po vos e, no
seu en ten di men to, os co lé gi os para mo ças se ri am ne ces sá ri os em função do
despreparo das mães para assumir o papel de preceptoras das filhas:

Uma mãe bem edu ca da e su fi ci en te men te ins tru í da
para di ri gir a edu ca ção de sua fi lha ob te rá sem pre ma i o res van ta gens
[…] que qual quer di re to ra […]. Para pro var esta as ser ção, bas ta ria a ex -
pe riên cia de duas me ni nas, de idên ti cos re cur sos in te lec tu a is, sub me ti -
das uma aos cu i da dos de sua mãe, mu lher de bons cos tu mes […] dan -
do-se a pos si bi li da de de con ser vá-la sem pre sob suas vis tas, ou tra sob a
di re ção de uma pre cep to ra (su po mos tam bém com igua is ha bi li ta ções),
de co mum com gran de nú me ro de com pa nhe i ras […]. Aos 18 anos, es tas 
duas jo vens po de rão ser per fe i ta men te ins tru í das, mas não igual men te
edu ca das […]. A pri me i ra será a es qui si ta de li ca da flor da es tu fa, de sa -
bro chan do as lin das pé ta las de uma co roa não to ca da por im pu ros in se -
tos, es par zin do o pre ci o so aro ma da ino cên cia e da can du ra, a se gun da a
flor dos jar dins, ex pos ta aos con ta tos de ma lig nos in se tos e às va ri a ções
sú bi tas da at mos fe ra, que lhes ti ram por ve zes o aro ma, quan do ela con -
ser va ainda o bri lhan tis mo de suas co res (Flo res ta, [1853] 1989: 92).

Ní sia enu me ra os “ví ci os” da fa mí lia bra si le i ra, tais como o con ví vio
com es cra vos, a fal ta de res pe i to à ino cên cia da cri an ça, a má con du ta dos pais
etc., e afir ma que go ver no e pais bra si le i ros não re co nhe cem os da nos das suas
prá ti cas edu ca ti vas, nem se es for çam por bani-las (p. 109):

As li ções e os es for ços de uma ou ou tra pes soa, des ta ou
da que la fa mí lia, nada po dem con tra […] uma na ção in te i ra. Um ou ou -
tro pai con se gui rá edu car bem seus fi lhos, mas, não es tan do esta edu ca -
ção no es pí ri to do seu país, eles per ma ne ce rão es tran ge i ros no meio de
nos sa pró pria so ci e da de […] (p. 108).
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Se Mme de Staël afir ma a “exis tên cia sin gu lar” da es cri to ra ta len to sa,
Opús cu lo huma ni tá rio con si de ra os pais cul tos uma ex ce ção so ci al, e tal vez se pos -
sa pen sar que é a eles que se di ri gem os ar ti gos pu bli ca dos em jor na is e re u ni dos
em li vro em 1853. Pode-se in da gar: o de ba te vi sa va in flu en ci ar es ses le i to res no
sen ti do de afir mar a re le vân cia/efi cá cia do Co lé gio Au gus to, para me ni nas, fun -
da do por Ní sia no Rio de Ja ne i ro e alvo de crí ti cas anô ni mas – que in clu íam a
vida par ti cu lar da pró pria Ní sia, sua di re to ra – pu bli ca das no Jor nal do Co mér cio
em 1846? Fun da do em 1838, o Co lé gio Au gus to foi um dos pri me i ros co lé gi os
bra si le i ros que ti ve ram em seu co man do al guém de na ci o na li da de bra si le i ra, e
tor nou-se um dos mais con ce i tu a dos da Corte. O su ces so e as ino va ções pe da gó -
gi cas, que pre vi am exer cí ci os fí si cos e “ma té ri as nun ca an tes ofe re ci das às mo -
ças” (Schu ma her, 2003: 36), pa re cem jus ti fi car a po lê mi ca. Obser vam-se, nos
tex tos, a de fe sa da es co la pri va da na ci o nal, crí ti cas à mo ra li da de e à ação ca te qui -
za do ra do cle ro bra si le i ro, apon ta das como res pon sá ve is pelo “mau sis te ma de
nos sa edu ca ção do més ti ca” (p. 139), e a afir ma ção da ne ces si da de de con tro -
le/ins pe ção das ins ti tu i ções de en si no por par te do Esta do (par ti cu lar men te um
exa me, ela bo ra do pelo go ver no, para ava li ar in di ví du os que pre ten des sem exer -
cer a fun ção de di re tores de co lé gi os). O cle ro, os es tran ge i ros e o Esta do bra si le i -
ro (res pon sá ve is pela ma nu ten ção das pou cas es co las fe mi ni nas exis ten tes no pe -
río do) são cri ti ca dos, e, des te modo, pode-se su por que os ar ti gos de Ní sia (de
ma ne i ra in ten ci o nal ou não) in se rem-se em um de ba te que ame a çava a ima gem
pú bli ca do Co lé gio Au gus to.

Em to dos os pon tos do Bra sil, qual quer ho mem ou mu -
lher que sa i ba ler, em bo ra não seja o por tu guês clas si ca men te belo de A.
Her cu la no, e tem me i os de mon tar uma casa de edu ca ção, jul ga-se para
logo ha bi li ta do a ar ro gar o tí tu lo de di re tor de co lé gio, ca ri ca tu ran do o
que na Eu ro pa ilus tra da as sim se de no mi na. Ne nhum exa me em re gra se 
exi ge des ses edu ca do res […]: eles en si nam pe los com pên di os que que -
rem, ins ti tu em dou tri nas à sua gui sa. O pe dan te goza das mes mas ga ran -
ti as, e qua se sem pre de ma i o res van ta gens, que as in te li gên ci as su pe ri o -
res. Se ria di fí cil ex pli car van ta jo sa men te a ne gli gên cia com que um go -
ver no ilus tra do de i xa pra ti car as sim abu sos […](p. 81).

Os tex tos pu bli ca dos em jor na is jus ti fi cam a edu ca ção fe mi ni na a par tir
de con si de ra ções de or dem po lí ti ca – um po si ci o na men to mu i to di fe ren te da -
que le ado ta do por Ma ria Amá lia em Mu lhe res e cri an ças:

É a na tu re za do go ver no de cada so ci e da de […] que es -
ta be le ce a na tu re za da edu ca ção, que lhe for ne ce for ça ou fra que za, ví-
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cios ou vir tu des. Este prin cí pio é in con tes tá vel, mas, se na in su fi ciên cia de 
enér gi cas me di das do go ver no para a re for ma de nos sa edu ca ção, ape la mos para 
os pais de fa mí lia, é por que es ta mos con ven ci dos de que, em um país onde 
a es cra vi dão é per mi ti da, de les de pen dem prin ci pal men te os me i os de
sub tra í rem seus fi lhos a gran de par te dos in con ve ni en tes que os pre ju di -
cam (p. 109, gri fos nos sos).

Os prin ci pa is in ter lo cu to res de Ní sia Flo res ta pa re cem ser es ses
pais/mães em pe nha dos em ven cer um meio hos til para for mar mu lhe res que, as -
sim como seus pais, se rão ex ce ções na so ci e da de bra si le i ra:

Mu i tas de nos sas bra si le i ras, ape sar da at mos fe ra de
sub ver si vos prin cí pi os em que res pi ram, são, to da via, o mo de lo do
sexo e a hon ra da hu ma ni da de. Fi lhas, elas res pe i tam seus pais […].
Espo sas, seu co ra ção se com pe ne tra re li gi o sa men te de seus de ve res
[…]. Mães di ri gem com per se ve ran te zelo a edu ca ção dos seus fi lhos
[…]. A vida é para tais na tu re zas uma luta cons tan te, de que saem sem -
pre vi to ri o sas mas não fe li zes, por que não po dem har mo ni zar seus no -
bres sen ti men tos com a de ge ne ra ção de seu se me lhan te […] (p. 104).

Na opi nião de Ní sia, no Bra sil, as edu ca do ras não ou sam con tra ri ar opi -
niões e gos tos dos pais (p. 111), com re ce io de ve rem “suas au las sem au di tó rio”
(p. 111), e por isso o ma gis té rio tor na-se “ob je to de es pe cu la ção”:

[…] o que se cha ma por via de re gra no Bra sil dar uma
boa edu ca ção a uma me ni na? Man dá-la apren der a dan çar […] pelo gos -
to de a fa zer bri lhar nos sa lões; ler e es cre ver o por tu guês, que, ape sar de
ser o nos so idi o ma, não se tem gran de em pe nho de co nhe cer ca bal men -
te; fa lar um pou co o fran cês, o in glês, sem o me nor co nhe ci men to de sua
li te ra tu ra; can tar, to car pi a no, mu i ta vez sem gos to, sem es ti lo, e mes mo
sem com pre en der de vi da men te a mú si ca; sim ples no ções de de se nho,
ge o gra fia e his tó ria, cujo es tu do aban do na com os li vros ao sair do co lé -
gio; al guns tra ba lhos de ta pe ça ria, bor da dos, cro chê, etc., que pos sam fi -
gu rar pelo meio dos ob je tos de luxo ex pos tos nas sa las dos pais a fim de
gran je ar fú te is lou vo res a sua au to ra (p. 110).

Para Ní sia, a edu ca ção fe mi ni na exis ten te no Bra sil visa pre pa rar a mu -
lher para “fa zer as de lí ci as de qual quer epi cu ris ta em um ha rém” (p. 61); acre di -
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ta, tam bém, que “ne nhu ma de nos sas bra si le i ras ama rá se me lhan te exis tên cia”
(p. 61). Reto ma o “axi o ma ri dí cu lo de que a fra que za cons ti tui” um dos prime i -
ros encantos da mulher:

A fra que za pode ex ci tar e li son je ar o ar ro gan te or gu lho
do ho mem […] mas as ca rí ci as de um se nhor, de um pro te tor, não sa tis -
fa rão uma alma ge ne ro sa que quer e me re ce res pe i to. […] o ho mem de li -
ca do e jus to, com pre en den do de vi da men te este res pe i to, sabe-o tri bu tar
à ener gia da ra zão que com ba te, e não à fra que za que se hu mi lha (p. 64).

Ní sia aguar da uma re for ma ra di cal da nos sa edu ca ção, “quer do més ti ca,
quer pú bli ca” (p. 111), a fim de que os jo vens se tor nem “in di ví du os bem mo ri ge -
ra dos, cons pí cu os e mo des tos” (p. 111); tais ho mens e mu lhe res se rão “ca pa zes
de fir mar o re no me da Na ção Bra si le i ra […] no vas to e fér til cam po da ci vi li za ção 
mo der na” (p. 111). Se gun do ela, quan do a mo ci da de se vai “ener van do nos ví ci -
os”, abre “um abis mo in son dá vel a si e à pá tria” (p. 98). Por esse mo ti vo, Ní sia
Flo res ta tem gran de apre ço pela edu ca ção ofe re ci da às in gle sas: 

Da mes ma sor te que a Ingla ter ra é o mo de lo da re li gião,
do co mér cio e da li ber da de, as suas mu lhe res o são das vir tu des do més ti -
cas e da no bre al ti vez de seu sexo. […] A edu ca ção da mu lher in gle sa é,
como a li ber da de po lí ti ca dos in gle ses, fun da da na sua mo ral, e, as sim
como a ver da de i ra base de um go ver no é a li ber da de po lí ti ca, con for me
ob ser va o ilus tre au tor do Espí ri to das Leis, as sim tam bém a re li gião deve
ser a base da edu ca ção da mu lher. O povo in glês com pre en deu […] esta
ver da de (p. 25).

Em Mu lhe res e cri an ças, Car tas a uma noiva e de ma is obras di ri gi das ao
pú bli co fe mi ni no, Ma ria Amá lia in se re-se no mer ca do edi to ri al como uma voz
fe mi ni na, no sen ti do tra di ci o nal do ter mo: di ri ge-se às mu lhe res e abor da as sun -
tos re la ti vos à es fe ra pri va da. Ní sia, ao con trá rio, pa re ce in di fe ren te às tra di ci o -
na is in ter di ções à voz fe mi ni na:

[…] as mu lhe res fa lam, ini ci al men te en tre elas, na som -
bra do gi ne ceu ou da casa; mas tam bém no mer ca do, no la vra dou ro […].
A voz das mu lhe res é […] uma for ma de re gu la ção das so ci e da des tra di -
ci o na is onde pre do mi na a ora li da de. Mas sua pa la vra per ten ce à es fe ra
pri va da das co i sas; ela é da or dem do co le ti vo e do in for mal […] O que é
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re cu sa do às mu lhe res é a pa la vra pú bli ca […] O Ver bo é apa ná gio dos
que exer cem o po der. Ele é o po der […] Ele faz o ho mem […] (Per rot,
2005: 317-318).

A atu a ção pro fis si o nal de Ní sia Flo res ta nos cam pos edu ca ci o nal e cul -
tu ral mo bi li za su je i tos em pe nha dos em des qua li fi cá-la, en quan to ela, in di fe ren -
te às res tri ções so ci al men te im pos tas à sua con di ção de mu lher, dis cu te po lí ti ca,
his tó ria e cos tu mes pela im pren sa – um de ba te que pode ter con tri bu í do para
pre ser var/cons tru ir uma ima gem po si ti va do Co lé gio Au gus to. Se Ma ria Amá lia
ten ta mos trar às mu lhe res, em lin gua gem que con si de ra fe mi ni na, aqui lo que
(em sua opi nião) so men te os ho mens per ce be ram (a emer gên cia da mo der na so -
ci e da de de mo crá ti ca a di lu ir tra di ções, há bi tos e pre con ce i tos), Ní sia Flo res ta,
me nos cu i da do sa, con si de ra-se ca paz de atu ar jun to à so ci e da de bra si le i ra, cu jas
de fi ciên ci as (se gun do sua aná li se) sal tam aos olhos dos es tran ge i ros e pas sam
des per ce bi das aos na ci o na is. É in te res san te ob ser var que Ní sia re cor re às des cri -
ções de Sa int Hi la i re e de ma is eu ro pe us para ex pli car aos bra si le i ros a re a li da de
de les e, na au sên cia de nar ra ti vas de vi a jan tes, re cor re a ce nas ob ser va das por ela
em ou tros pa í ses para evi den ci ar as fa lhas de nos sos cos tu mes e/ou des qua li fi car
al gum gru po so ci al (o cle ro, por exem plo). A au to ri da de de sua voz não de cor re
da con di ção de mu lher, mas do con ta to com a cul tu ra e a so ci e da de eu ro pe i as;
este cosmopolitismo parece desejado por pais que buscavam uma educação
“moderna” para suas filhas.

Pos tas lado a lado, am bas as obras (cada qual à sua ma ne i ra) pa re cem
con tri bu i ções para in se rir a mu lher no uni ver so da cul tu ra le tra da, seja pela de -
fe sa da edu ca ção fe mi ni na, seja pela au to ria. Pode-se vi su a li zar a im por tân cia
des te dis cur so à épo ca quan do se re to ma des cri ções de viajan tes que, ao per correr
o in te ri or do Bra sil, qua se sem pre eram rece bi dos pe los do nos das ca sas e pou cas
ve zes en con tra vam as es po sas e fi lhas. Re fe rin do-se à so ci e da de bra si le i ra co lo -
ni al, Ju ran dir Fre i re Cos ta afir ma que:

Ha via a se gre ga ção mou ra das mu lhe res e elas nun ca
apa re cen do a nin guém e sem pre es pre i tan do pe las fres tas das por tas e
pe las tre li ças das ró tu las, or ga ni za vam a in ti mi da de das de pen dên ci as
in ter nas da mo ra da, a sub sis tên cia da fa mí lia, con ser van do há bi tos,
trans mi tin do en si na men tos, man ten do tra di ções, usos e cos tu mes […]
(Costa, 2004: 81-82).

De fato, a trans gres são é tão an ti ga quan to a nor ma; não são ra ros os
exem plos (em to dos os pe río dos his tó ri cos) de mu lhe res que ze la ram pelo pa tri -
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mô nio da fa mí lia e/ou cu i da ram so zi nhas de cri an ças; a fa mí lia pa tri ar cal ex ten -
sa e a nu cle ar bur gue sa nem sem pre pre do mi na ram nu me ri ca men te, ape sar dos
es for ços da Igre ja em sa cra men tar as uniões.2 Ain da as sim, Ní sia Flo res ta e Ma -
ria Amá lia Vaz de Car va lho con tri bu em no mo vi men to de afir ma ção de um va lor 
po si ti vo à edu ca ção le tra da fe mi ni na, sem o qual as mu lhe res di fi cil men te ul tra -
pas sariam os li mi tes do “pe que no mun do do més ti co” e con se gui ri am a par ti ci -
pa ção po lí ti ca.

Notas

1. Deve-se re la ti vi zar o sen ti men to de

ex clu são de Mme de Staël, con si de ran do as 

di ver gên ci as com Na po leão Bo na par te que 

lhe cus ta ram dissabores e o exílio.

2. No caso do Bra sil, uma par ce la
sig ni fi ca ti va da po pu la ção per ma ne cia no
ce li ba to ou vi via em con cu bi na to. Pre -
do mi na vam os sol te i ros en tre os bran cos
po bres e os es cra vos (Sa ma ra, 1983).
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Resu mo
O pre sen te ar ti go pro ble ma ti za a es tru tu ra dis cur si va de duas obras que
con si de ra mos vo zes fe mi ni nas na de fe sa da edu ca ção e do tra ba lho para
mu lhe res com al gu ma re per cus são no Bra sil no sé cu lo XIX: Opús cu lo
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huma ni tá rio (1853), da bra si le i ra Ní sia Flo res ta (1809 ou 1810-1885) e 
Mu lhe res e cri an ças (1880), da por tu gue sa Ma ria Amá lia Vaz de Car va lho
(1847-1921). Pro cu ra mos iden ti fi car a quem se di ri gi am os tex tos e como
jus ti fi ca vam a au to ria e a eru di ção fe mi ni nas em um mo men to em que a
tra di ci o nal in ter di ção da pa la vra pú bli ca e da im pren sa às mu lhe res 
co me ça va a ser ques ti o na da. 
Pa la vras-cha ve: gê ne ro; ci da da nia; edu ca ção fe mi ni na; his tó ria da le i tu ra. 

Abstract
The ar ti cle dis cus ses two bo oks re pre senting wo men’s vo i ces in de fen se of
wo men’s edu ca ti on and work which somehow re ver be ra ted in Bra zil in the
19th cen tury: Opús cu lo hu ma ni tá rio (1853), by the Bra zi li an wri ter Ní sia
Flo res ta (1809 or 1810-1885), and Mu lhe res e cri an ças (1880), by the Por tu gue se 
wri ter Ma ria Amá lia Vaz de Car va lho (1847-1921). We tri ed to iden tify to
whom the texts were writ ten and how they jus ti fi ed wo men’s aut hors hip and
scho lars hip in a time when the tra di ti o nal pro hi bi ti on of pu blic spe ech and
of the press to wo men be gan to be ques ti o ned.
Key words: gen der; ci ti zens hip; wo men’s edu ca ti on; his tory of re a ding.

Ré su mé
L’ar ti cle dis cu te la struc tu re dis coursive de deux oe u vres qui re pré sen tent 
des voix fé mi nines en dé fen se de l’é du ca ti on et du tra va il des fem mes
et qui ont eu quel que ré per cus si on au Bré sil au XIXe siè cle: Opús cu lo
huma ni tá rio (1853), de la bré si li en ne Ní sia Flo res ta (1809 ou 1810-1885),
et Mu lhe res e cri an ças (1880), de la por tu ga i se Ma ria Amá lia Vaz de Car va lho
(1847-1921). Nous avons es sa yé d’iden ti fi er à qui les tex tes éta i ent adres sés 
et com ment ils jus ti fiai ent le dro it d’a u te ur et l’é ru di ti on fé mi nine à un
mo ment où la tra di ti on nelle in ter dic ti on du mot pu blic et de la pres se aux
fem mes com men ça it à être ques ti on née.
Mots-clés: gen re; ci to yen ne té; édu ca ti on fé mi ni ne; his to i re de la lec tu re.
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