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Este trabalho tem como objeto de estudo a história da educação da mulher na 

obra de Lima Barreto. Neste tema foi destacado um período, final do século do 
século XIX e início do século XX, em razão da divulgação de sua obra, que começou 
em 1890, com a publicação de crônicas em jornais, até a sua morte em 1922. A 
escolha de uma época, desenraizada do curso vazio e homogêneo da história, pode 
se fazer, porque nela se encontra uma vida, em uma vida, uma obra, nesta obra um 
autor (BENJAMIN, 1999, p. 231; LÖWI, 2005, p.133; BOLLE, 2000, p. 26).  

   Lima Barreto, em sua obra, expressou a sociedade do seu tempo em muitos 
aspectos. Sua preocupação estava voltada para o cotidiano, a família, a política, a 
injustiça social e os problemas vivenciados pelas camadas populares, sem 
desconsiderar os comportamentos das elites que compareciam em sua produção 
literária, na condição de alvo, sob severas críticas. 

Em um recorte desse universo, posso visualizar nas relações de gênero, 
representações de mulheres com certa peculiaridade. Um corolário da própria 
trajetória do escritor, marcada pelas condições de vida e visão de mundo, derivada 
dos confrontos que o mesmo tivera com a sociedade em que se inseria. 

Logo, impossível dissociar a representação de mulher, impressa na obra e na 
vida íntima do autor, de sua concepção de educação. Todavia, registrar as suas 
concepções sobre as mulheres como epifenômeno da consciência, leva-nos a 
ignorar a relação existente entre sociedade e indivíduo, e a não compreender o fator 
fundamental, a formação social. Essa é forjada por uma rede de interdependências 
de conflitos, que para se reproduzir supõe “um entrançado  flexível de tensões.” 
(ELIAS, 1970, p. 142). Desse modo, a tarefa da sociologia é “saber de que modo e 
por que os indivíduos estão ligados entre si, constituindo, assim figurações 
dinâmicas específicas. Só é possível a pista de uma resposta para tal questão se 
determinarmos as interdependências entre indivíduos” (ELIAS, 2001, p.213). 

Elias professa que o ofício do sociólogo é realizar a análises dessas 
configurações específicas, envolvendo indivíduos entretecidos em malhas do 
contexto social. As relações entre estes se dão de tal forma, que suas ações não 
obedecem às deliberações de vontades particulares, mas emanam das regras 
estabelecidas pelas relações sociais de pura concretude. 

Com isso, em uma interpretação sobre Elias, o historiador Chartier (1990, 
p.101-102) afirma que as relações intersubjetivas se estabelecem nas possibilidades 
de variações históricas, abolindo a falsa categorização de considerar apenas como 
concreto os indivíduos de carne e osso e de colocar na vala comum das abstrações, 
as formas sociais que os unem. 

Essa compreensão é um tanto mais importante se pensarmos através de uma 
observação menos apaixonada da vida cotidiana. Os dilemas que tornam móveis os 
elementos contidos na realidade são provenientes dos vários modos que as pessoas 
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se relacionam, sendo estes mesmos modos possuidores de um caráter 
concomitante e paradoxal de condutas constituintes, pela ótica pretensamente 
racional do investigador e de condutas constituídas pela ótica afetiva do agente 
social. No primeiro caso porque são produtos das ações humanas, quer dizer, 
históricas, impossibilitando atribuir-lhes a realização de um desejo transcendente. E 
no segundo, os homens podem se encontrar vitimados, por desconhecerem o 
próprio processo por eles gerados, das atitudes do outro enquanto ente individual. 
Essa questão é um tanto pertinente quando presenciamos homens e mulheres 
imbuídos em tipos de relações, sem a consciência de que estas são produtos da 
ação humana e, que por isso, não vislumbram que outras, diferentes, podem ser 
criadas. Desta forma os criadores, homens e mulheres, tornaram-se objeto, para não 
dizer escravo, de sua criação.  No interior delas se podem dizer regozijados ou 
infelizes na vida. Nelas se morrem e por elas também se matam. 

Na perspectiva de se investigar esse processo, a história cultural contribui pela 
definição do seu objeto. A sua preocupação está centrada na busca da 
compreensão dos motivos das posições e interesses dos atores sociais que 
designam a realidade a partir de sua cosmovisão. (CHARTIER, 1990, p.19). 
Enquanto operacionalização metodológica dessas representações sociais, como 
categorias para apreensão do real, Chartier (1990, p. 23) enumera três 
possibilidades: delimitações das configurações, com as quais são construídas, por 
diversos grupos, a realidade social; reconhecimento da identidade social que mostra 
a maneira peculiar de estar no mundo e as posições idiossincráticas e as formas 
institucionalizadas que alguns “representantes” marcam a existência do grupo, 
classe ou comunidade. 

Para alcançarmos as análises das configurações das relações de gênero, no 
final da segunda metade do século XIX e início do século XX, utilizando a obra de 
Lima Barreto como fonte histórica, tornou-se necessário considerar as mudanças 
ocorridas nas esferas da sensibilidade e do comportamento, que naquele momento 
se estruturava, sob duas tendências: a formação do Estado, responsável pela 
pacificação da esfera social, oriunda do monopólio da força e o controle das 
emoções e dos afetos que emanam da intensificação das relações interindividuais 
(CHARTIER, 1990, p.109). 

No processo Civilizador, Elias (1994, p.16) demonstra como a constituição dos 
Estados Nacionais será o elemento estruturante do comportamento civilizado: 
“grande número de estudos contemporâneos sugere convincentemente que a 
estrutura do comportamento civilizado está estritamente inter-relacionada com a 
organização das sociedades ocidentais de estados”. Por sua vez, este 
comportamento caracteriza-se pela mudança do controle das emoções que "é 
conduta que denominamos 'civilizado' guarda estreita relação com o entrelaçamento 
e interdependência crescentes de pessoas” (ELIAS, 1993, p.54). 

Ao Estado é resguardada a prerrogativa de elaborar novos códigos de conduta, 
a ponto de Elias considerar as cortes absolutistas européias, lugares onde se 
produziu maior grau de igualdade "entre as esferas da vida de homens e mulheres" 
(ELIAS, 1993, p.77). Ele concede à família a legitimação para se fazer a única 
instituição responsável pelos enclaves sexuais e “todas as funções íntimas de 
homens e mulheres" (ELIAS,1994, p.187) 

É no seu interior, através da assimilação de idéias e valores, dos exemplos 
costumeiros dos pais, que os indivíduos aprenderão os padrões proibitivos. Posta a 
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separação entre o público e o privado, irão introjetando as normas, criando assim um 
autocontrole. Esse processo de "adestramento" se arrasta pela vida inteira do 
indivíduo, que não precisará mais de coerção externa para submeter suas paixões 
às regras sociais, pois ele qualifica-se como seu próprio controlador. Torna-se um 
sujeito civilizado. 

Lima Barreto, nesse contexto, foi uma figura ao mesmo tempo marcada, ao 
ressentir-se da falta de reconhecimento social de suas qualidades cultivadas e em 
virtude disto, de todas as conseqüências das discriminações sofridas, e marcante, 
ao deixar em sua produção uma posição de crítica contundente a respeito da 
sociedade em que viveu.  

De forma específica, o que nos interessa é analisar os mecanismos 
educacionais imbuídos nos processos sociais, que produzem diferentes papéis, 
concernentes às relações de gêneros e compreender como as relações de 
interdependência entre homens e mulheres foram produzidas e reguladas pelas 
diversas instâncias sociais, como a família, Igreja e Estado. Este último, legitimando 
os hábitos da sociedade através da legislação civil e penal. E, como, diante do 
quadro social em transformação, esses homens e mulheres passaram a adaptar-se 
e a resistir aos padrões de emoção e afeto, conforme as exigências das novas 
estruturas da sociedade? A própria obra e a vida de Lima Barreto são marcas 
arrostadas na sociedade que queria uma identidade com referência apenas na cor e 
pelos padrões de comportamento misógino da elite. O autor e suas personagens 
apresentam as configurações de seu tempo, portanto se constituem pontos de 
partida que ajudam a reflexão sobre relações de gênero. 

Portanto o objeto de estudo é a história da educação da mulher, na obra de 
Lima Barreto, tendo como foco de análise as tensões provenientes das relações de 
gênero, no esforço de compreensão dos motivos e interesses, a constituir a visão de 
mundo dos atores sociais, envolvidos na trama social. Como também o modo 
individualizado das mulheres reagirem à função homogeneizadora dessa educação 
e operarem táticas para resistir ao sistema de dominação masculina. É por meio das 
tensões existentes nas relações de gênero que se encontra a representação da 
mulher no final do século XIX e início do século XX. 

As gerações portadoras de mais experiências transmitem seu modus vivendi 
às mais recentes, com propósito de assegurar as condições culturais adquiridas e, 
concomitantemente, provocar sua mudança, com a relutância dos antecessores e 
sem a intencionalidade da posteridade. O elemento comunicado entre essas duas 
gerações denomina-se de educação. Ela é o meio através do qual os grupos sociais 
se “mantém por uma contínua auto-renovação” (DEWER, 1979, p. 10). É a maneira 
que uma determinada sociedade renova-se para manter um estado de conservação.  

Longe de ser uma reprodução casual, é permeada de significados e 
interesses que incidem sobre os comportamentos, as atitudes, os sentimentos e os 
valores conduzidos pelos indivíduos ao longo de suas existências. Portanto, a 
educação é um “processo pelo qual a sociedade forma seus membros à sua imagem 
e em função de seus interesses” (PINTO, 2003, p. 29).  Depreende-se, a partir dessa 
concepção, que a educação efetiva-se  por sucessivos estados de mudança com a 
finalidade de reproduzir indivíduos que atendam as necessidades da sociedade. Em 
seu caráter histórico-antropológico a educação é a transmissão da cultura pelos 
meios que ela própria torna possível (PINTO, 2003, p. 31). 

Lima Barreto ao tratar dos costumes das mulheres, através de uma de suas 
personagens, Clara dos Anjos, sugere que a desdita que a acometeu no 
relacionamento amoroso foi conseqüência de uma educação recebida na família. A 
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filha de um estafeta, nome e de dona de casa, d. Eugrácia, Clara vivia praticamente 
sem contato com outras pessoas, exceto os amigos de seu pai e de Dona 
margarida, sua professora de costura. Privada de alargar os horizontes, sua 
educação se restringia à esfera doméstica. 

 
Era tratada pelos pais com muito desvêlo, recato e carinho; e, a não 
ser com a mãe ou pai, só saía com Dona Margarida, uma viúva 
muito séria, que morava nas vizinhanças e ensinava a Clara 
bordados e costuras. 

   No mais, isto era raro e só acontecia aos domingos, Clara deixava, 
às vezes, a casa paterna, para ir ao cinema do Méier ou Engenho 
de Dentro, quando a sua professora de costuras se prestava 
acompanhá-la, porque Joaquim não se prestava, pois não gostava 
de sair aos domingos, dia escolhido a fim de se entregar ao seu 
prazer predilecto de jogar o solo com os companheiros habituais; e 
sua mulher não só não gostava  de sair aos domingos, como em 
outro  dia da semana  qualquer . Era sedentária e caseira. 
(BARRETO, 1956, v.V pág. 38). 

 
O narrador enuncia inicialmente uma das características a permear a 

orientação doméstica de Clara, o desvelo. O cuidado é o elemento a priori que 
direciona a vida e a constitui em sua essência. Para Heidegger (1999, p.265), “do 
ponto de vista ôntico, todos os comportamentos e atitudes do homem são ‘dotados 
de cura’ e guiados por uma ‘dedicação’” Não sendo característica que persiste em 
aparecer, mas precede e constitui a vida do próprio ser humano. É esse cuidado dos 
pais que permite a criança ser protegida e receber todos os esforços para se manter 
viva e sem o qual não resistiria nem sequer as primeiras horas de nascimento.  

O cuidado, como aspecto fundador da sociabilidade entre seres carente de 
proteção, propiciou a necessidade da vida comunitária em grau primário, a família, e 
posteriormente, de outros tipos de organização social complexos, originalmente em 
forma de expressão de afeto e simpatia (Dewey, 1979, p. 49). 

Entretanto, o recato em excesso restringia as configurações que a 
personagem poderia estabelecer através de outras amizades e companhias. Até os 
lugares sociais que deveriam contribuir para ampliação de suas relações sociais, 
representados na pouca freqüência ao cinema, devido ao resguardo da companhia 
de uma pessoa de confiança da família, d. Margarida, não propiciava um elã para a 
criação de novas interdependências. Com isso sua educação estava limitada às 
dimensões familiares. 

Por sua vez, Cassi Jones, personagem com a qual Clara dos Anjos 
estabeleceu uma configuração de caráter amoroso, teve uma educação descuidada. 
Ver-se de saída o termo usado pelo narrador, o adjetivo descurado, exatamente o 
contrário do que ele utilizou para Clara, desvelo (BARRETO, 1956, v.V, p. 59)..  

Um fator indicado pelo narrador, ao explicar as razões da descura na 
educação de Cassi, foi a ausência do pai. Este trabalha por longas horas, durante o 
dia e a noite, quase sem descanso, sendo levado a se distanciar do filho. A atitude 
do pai reflete as relações sociais familiares em que a sociedade passa por processo 
de mudança, adentrando em um incipiente modo de produção capitalista.     

Desta maneira, o conceito de educação também sofre transformações que 
decorre da complexificação da sociedade e da diversificação das atividades da 
sociedade, que implica em efeitos sobre pedagogia, entendida como prática e teoria 
da educação. Com isso depreende-se que ela resulta da “necessidade da 
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disseminação e internalização de saberes e modos de ação (conhecimento, 
conceito, habilidade, hábitos, procedimentos, crenças, atitudes) levando a práticas 
pedagógicas”. A sua realização provém de uma miríade de agentes educativos que 
podem começar na família, perpassando pela escola ou quaisquer outros onde se 
faça necessária a intervenção pedagógica (LIBÂNIO, 2002, p.26).  

Cassi, sem a presença paterna para vigiar e admoestá-lo, tem na mãe uma 
pessoa que o adula e não o corrige quando se fazia necessário. Sua mãe tinha uma 
prática pedagógica que o faz internalizar determinadas formas de condutas que 
seriam consideradas socialmente errôneas. Não freqüentava a escola, cabulando 
aula. Andava com outros moleques a fazer estripulias. Tudo terminava com a 
permissividade da mãe que nada fazia para conter os hábitos do filho. Daí a nossa 
aproximação da modalidade de uma prática educativa denominada informal, porque 
ela 

 
corresponderia a ações e influências exercidas pelo meio, pelo 
ambiente sociocultural, e que se desenvolve por meio das relações 
dos indivíduos e grupos com seu ambiente humano, social, 
ecológico, físico e cultural, das quais resultam conhecimentos, 
experiências, práticas, mas que não estão ligadas especificamente 
a uma instituição, nem são intencionais e organizadas (LIBÂNIO, 
2002, p.31). (Grifo nosso). 
 

A educação nesse sentido estaria vinculada a uma concepção inerente à 
própria vida e que se refere aos conhecimentos, às experiências, às práticas do 
indivíduo, não emanados de uma instituição produtora de ensino convencional ou 
não-convencional, mas disseminados por todo contexto social. É uma idéia haurida 
do pensamento de Dewey (1979, p.6) , em que a vida social incube-se de organizar 
as condições de ensino e aprendizagem, não apenas pela inserção do indivíduo nas 
estruturas previamente elaboradas, visando sua autoconservação, mas 
principalmente, por constituir-se, em si mesma,  educativa: 

O ensino produz conhecimento e a prática repercute como aprendizado, a 
conferir eficácia de êxito ao que foi ensinado e aprendido. Para o filósofo americano, 
o conjunto de fatores existentes em um meio social, concorre decisivamente para a 
formação no indivíduo, dotando-o de atitudes intelectuais e afetivas, que 
determinarão a escolha de atividades reconhecidas e valoradas, conforme, no caso 
de Clara dos Anjos (1956), a classe social e o sexo. Afirma Dewey (1979, p.17-18) 
que 

 
O meio social cria as atitudes mental e emocional do procedimento 
dos indivíduos, fazendo-os entregar-se a atividades que despertam 
e vigorizam determinados impulsos, que têm determinados objetivos 
e acarretam determinadas conseqüências. Uma criança vivendo no 
seio de uma família de músicos terá inevitavelmente estimuladas, 
por menores que elas sejam, as suas aptidões musicais, e as terá 
mais estimuladas, relativamente, do que outros impulsos que 
poderiam despertar em diverso ambiente. 

 
Clara dos Anjos teve seus conhecimentos, experiências e práticas perfilados 

pelo ambiente sociocultural. As interdições sociais para que ela não aprendesse o 
ofício de musicista eram tamanhos que o único instrumento permitido a uma moça, o 
piano, requeria um poder econômico distante das condições de sua família. 
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Flauta não era próprio para uma moça; violino era agourento, e o 
violão era desmoralizado e desmoralizava. Os outros que o 
tocassem, sem música ou com ela; sua filha, não. Só piano, mas 
não tinha que pagar professora para a filha. Eram duas despesas 
com  que não poderia arcar (BARRETO, 1956, v. V, p. 138).  

 
Havia instrumentos que as convenções sociais atribuíam seu usufruto apenas 

por homens, como a flauta. O violino estava recoberto de uma mística nefasta, não 
sendo, portanto, aconselhado nem para homens, nem para mulheres. O violão era 
tocado por pessoas que, devido o lugar social ocupado, tinham má reputação. 
Restava então o piano, mas de um custo tão elevado que o pai de Clara não poderia 
pagar as aulas.  Percebe-se nessa citação as representações da família sobre os 
diversos instrumentos e ao mesmo tempo como são reproduzidos os valores do 
contexto social em seu seio. As contradições da sociedade invadem as relações 
entre pais e filhos, terminando por aniquilar todas as esperanças do indivíduo. Aquilo 
que sociedade permite a Clara, ela não tem dinheiro para acessar.  Os valores 
sociais da elite são espelhos para as famílias empobrecidas.    

A família é uma das instituições responsáveis, na sociedade, pela reprodução 
de comportamentos e valores, que exacerbam as diferenças entre o homem e a 
mulher, em detrimento desta última. Muraro (2002, p.227-28) afirma que “é também 
na família que as sociedades patriarcal e de classes se articulam no concreto 
cotidiano das nossas vidas, a cada momento e em cada gesto nosso”. Por isso, o 
grau de não-intencional, seja da educação informal ou não formal, é relativo, já que 
há existência de interesses implícitos em toda atitude aprendida. 

A educação de Clara dos Anjos foi moldada por experiências insipientes. O 
narrador refere-se a situações, as “emolientes modinhas”, que não permitiam uma 
apreensão do sentido, que lhe orientasse para a organização e reconstrução das 
experiências futuras.  

 
As emolientes modinhas e as suas adequadas reações mentais ao 
áspero proceder da mãe tiraram-lhe muito da firmeza de caráter e 
de vontade que podia ter, tornando-a uma alma amolecida, capaz de 
render-se ás lábias de um qualquer perverso, mais ou menos 
ousado, farsante e ignorante, que tivesse a animá-lo o conceito que 
os bordelengos fazem das raparigas de sua cor (BARRETO, 1956, 
v. V, p. 90). 
 

Clara dos Anjos tinha como estímulo as melosas canções, que somadas ao 
proceder áspero da mãe, lhe tiravam a capacidade de formar a “firmeza de caráter e 
de vontade.” Em outras palavras, a rigidez com que era tratada, tornava-a ingênua, 
uma presa fácil dos galanteios de um janota, repleto de segundas intenções.   
 

Entretanto, à medida que se sai do contexto social caracterizado pela pobreza 
de Clara dos Anjos e parte-se para outros lugares sociais, como o da condição social 
pequeno-burguesa do romance “Numa e ninfa”, em que está situada a personagem 
Edgarda, as experiências e comportamentos são outros. 

 
Edgarda era ainda bem  môça, mas  já tinha  passado  dos vinte 
anos e viera para Itaoca cheia de uma curiosidade constrangida. 
Nascida e criada no Rio, tendo vivido sempre nas rodas senatoriais 
e burguesas, tinha ilusões de nobreza. Acompanhava o pai com 
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certa repugnância; ao mesmo tempo, porém, era atraída pela 
existência “dessas cidades” que não são o Rio. (pág.35). 
   Essa  concepção de nobreza lhe viera da educação das irmãs de 
caridade e a defeituosa instrução  que recebera e não pudera ajudar 
à sua real inteligência a corrigi-la.   
   Não metera em linha de conta que nobreza supõe domínio efetivo 
e perpetuidade na família dêsse domínio, garantida por privilégios, 
soberania, tradições de raça e sangue; e a ilusão que as irmãs lhe 
instilaram no espírito aos dezesseis anos, ficou-lhe sempre no 
subconsciente. (BARRETO, 1956, v. III p. 35) 

 
 
Edgarda chega a cidade do Rio de Janeiro “cheia de curiosidade”, mesmo 

uma curiosidade constrangida, isso a possibilita um posterior desenvolvimento no 
ambiente que freqüenta, nas “rodas senatoriais e burguesas” e permitirá que ela 
tenha maior discernimento na escolha do seu futuro marido. Dewey (1979, p. 17) 
observava que “o meio social cria as atitudes mental e emocional do procedimento 
dos indivíduos”. E uma característica que diferencia Clara dos Anjos de Edgarda era 
que esta possuía uma esmerada educação escolar. Ambas pertenciam a uma 
sociedade que mantinha restritos os espaços de participação da mulher, além de 
impingi-las uma disciplina doméstica que negava os anseios de realizações afetivas 
e de crescimentos femininos. 

 Morais (2006, p. 32-33) ao realizar uma pesquisa sobre a trajetória 
educacional da professora Chicuta Nolasco Fernandes, nos primeiros anos do 
século XX, constatou que se impunha uma forma de educação às meninas que lhes 
tiravam todas as oportunidades de perguntar e conseqüentemente aprenderem por 
meio do diálogo com as pessoas adultas em várias situações da vida doméstica e 
social. O conhecimento obtinha-se com a observação de hábitos e tabus, pois, 
“criança não era considerada gente, não emitia opinião nem podia fazer perguntas” e 
conclui a pesquisadora “o que era uma prática comum na educação das jovens no 
início do século XX. Sistema de clausura, repressão, ordem e respeito”.  

Embora essas personagens estivessem submetidas a condições 
semelhantes, diferenças de etnia, classe social e escolaridade, faziam com que as 
experiências fossem vivenciadas com as particularidades de cada uma. Clara dos 
Anjos teve na entrega amorosa a Cassi Jones uma decepção. Enquanto Edgarda, 
com a educação recebida pela família e das irmãs de caridade, foi preparada para a 
escolha do marido por razões de interesse pessoal, que passavam ao largo do 
sentimento amoroso.  

A escola é uma organização social que se encontra no limite cultural do 
contexto em que ela se insere (ALMEIDA, 2007, p. 47), logo, a escola de elite que 
Edgarda frequentou reproduzia os valores que a sociedade determinava para sua 
manuntenção.  A crítica que Lima Barreto fazia era ao tipo de formação que ela 
recebera e incutira-lhe uma falsa percepção de si relativa  a sua posição de clase na 
sociedade.  

 Para o narrador, esta sua idéia de nobreza foi causada pela deficiência da 
educação recebida, mas reconhece que ela não  pode corrigi-la. Em seguida, 
certifica-se a inteligência da personagem. Faz uma diferenciação entre 
comportamento adquirido através da educação e a sua inata inteligência. Esta 
última, a perspicácia de olhar em profundidade as coisas. Enquanto aquele se 
constitui a segunda natureza a que se referia Elias, aprendida pelo contato com 
vários agentes sociais e instituições. Em razão da força arraigada do habitus, ele 
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torna-se mais difícil de modificação, ou na expressão do narrador, “não pudera 
ajudar à sua real inteligência a corrigi-la.”  

Edgarda, entre os vícios da educação e capacidade intelectiva inata tinha 
uma prática de leitura. No romance Numa e ninfa há uma menção a um hábito de ler 
adquirido, em que a difere do seu marido, Numa Pompílio de Castro:  

 
A mulher lia, lia muito e ele, a princípio, admirou-se muito com 
aquela leitura.  
Para quê? Não sabia bem que prazer pudesse ela encontrar nos 
livros com os quais só lidou pro obrigação... Nada disse, no entanto; 
ambos se entenderam e êle mesmo, as mais das vezes, se 
prontificou a trazer este ou aquêle volume (BARRETO, v. III, 1956, p 
37-38). 
 

Numa Pompílio não entendia o motivo pelo qual a sua mulher se entregava 
tanto a esta atividade. sabia que os livros lhes proporcionava um prazer, mas não 
sabia qual. A sua convivência com Edgarda trouxe-lhe uma mudança, porém não o 
suficiente para retirar seus preconceitos e hábitus. Por injunção da esposa e por 
querer dar mostras de pessoa culta em razão da profissão de político, passou a ter 
assiduidade nas livrarias da cidade. Nesses ambientes, na cidade do Rio de Janeiro, 
desde o século XIX, verificou-se recrudescimento do seu número, onde convergiam 
sábios e literatos para animadas conversas (MORAIS, 2002, p 37).      

 A frequência do deputado Numa Pompílio às livrarias terminou por constituir 
a sua representação de grande leitor, um homem dedicado ao estudo e de gosto 
apurado. “Os observadores que o viam nas livrarias, adquirir livros e revistas, 
começaram a estimá-lo como estudioso e homem de bom gôsto” (BARRETO, v.III, 
1956, p. 38). Todavia seu desinteresse pelo livro não passava de superficialidade, 
visto que, desde o tempo de estudande, não apreciava o livro como objeto de 
transmissão de conhecimento, antes o via na qualidade de instrumento de trabalho 
fatigoso  

que nunca vira um livro. Todo o seu curso fora feito estudando nas 
apostilas, cadernos e pontos, organizados por outrem. Decorava 
aquêles períodos mastigados, triturados e os repetia palavra por 
palavra ao lente. Prevenia-se para a prova, imaginando as 
perguntas do professor, e organizava as respostas, citando 
autoridades de vários países (BARRETO, v. III, 1956, p. 31).  

  
O estudo para Numa Pompílio tinha a finalidade de alcançar uma nota para 

obteção de êxito nos exames escolares, sem nenhum atrativo. Reduzia-se a 
reprodução mecânica de frases decoradas para responderem as arguições do 
professor. Para Edgarda a leitura era fonte de prazer e conhecimento. Na sala de 
jantar se detinha a ler Anatole France compenetrada (BARRETO, v.III, 1956, p. 67). 
Isso em virtude da leitura silenciosa disseminada no País a partir do século XIX, em 
que, conforme Morais (2002, p. 66), as leitoras não apenas escolhia tempo e lugar 
para suas leituras, mas também autores condizentes com seu estado de espírito.  

  Deste modo, podemos compreender a educação como a forma que uma 
sociedade dispõe de mecanismos de reprodução, na medida que os indivíduos os 
internalizam, implicando na prática de ações rotineiras e na aceitação de valores 
como naturalizados. Todavia, os indivíduos não são simples reflexo da estrutura 
social, podendo com seus atos transformá-la. Concernente a polaridade educação-
gênero, a educação é o processo que articula o indivíduo e a realidade social com a 
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finalidade de, historicamente, reproduzir as diferenças entre homens e mulheres. 
Como se efetiva essas diferenças nos indivíduos concretamente, é o que nos 
propomos responder com essa investigação. 
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