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Resumo

Este artigo apresenta algumas reflexões sobre as questões de gênero presentes na história dos cuidados e
educação na infância. Ao considerarmos que a história da infância e a experiência da criança é atravessada
pela sua condição social, de gênero, de raça, recorremos à categoria gênero com o intuito de destacar
algumas práticas de educação e cuidados na infância que foram construídas no Brasil colônia com base nas
diferenças de gênero das crianças, bem como, apontar alguns papéis e funções das crianças construídas no
Brasil no referido período, que tiveram como base tais diferenças. Utilizamos registros de pesquisadores da
Historiografia brasileira que colocam à disposição no assunto uma visão histórica e cultural das formas de
vivenciar a infância de meninos e meninas no Brasil no período colonial.
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Résumé:

Cet article vous présente des réflexions sur le genre présent dans l’histoire des soins et de l’éducation à
l’enfance. On considère l’histoire de l’enfance traversée par sa condition sociale. Pour cela, on a choisit le
genre pour remarquer les pratiques de l’éducation et le soin à l’enfance à partir de la différence de genre des
enfants et aussi pour remarquer le rôle des enfants du Brésil colonial. On a choisit des recherches
d’historiographie brésiliènne pour la construction d’une nouvelle vision historique et culturelle de la manière
de vivre l’enfance dans le Brésil colonial.

Mots Clés: Genre, enfance, soin et éducation.

1- Introdução

A história da infância e a experiência da criança são transpassadas pela sua condição social, de gênero, de
raça. Considerando tal afirmação, recorremos à categoria gênero, neste estudo, tendo em vista destacar
algumas práticas culturais de cuidados e educação na infância que foram construídas no Brasil Colônia,
alicerçados nas diferenças de gênero, bem como, apontar alguns papéis e funções das crianças construídas no
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Brasil no referido período, que tiveram como base tais diferenças. Assim, este artigo se propões a apresentar
algumas reflexões sobre as questões de gênero presentes na história dos cuidados e educação da criança no
Brasil no período colonial.

A escolha da categoria gênero para as análises dos cuidados e educação das crianças e dos papéis e funções
por elas exercidos no Brasil Colônia, que foram determinados a partir das suas diferenças sexuais, se justifica
pela importância de se buscar registros de tais práticas, neste período, que contribuam para a ampliação de
pesquisas numa perspectiva histórica e cultural da infância, num tempo e espaço específico que é o período
colonial. Tal opção também é fundamental tanto para as compreensões das construções sociais e históricas
sobre os sujeitos masculinos e femininos, quanto para as análises destas construções nos diferentes espaços
sociais.

Connell (1995) informa que gênero é uma categoria que abrange a complexa dinâmica de interações entre
homens e mulheres que estão imersos e participam de várias instituições sociais como a família, a escola, o
trabalho, que exercem práticas que incidem diretamente no corpo e identidades dos sujeitos, pois tais
instituições têm um papel fundamental nas construções dos gêneros. Portanto, gênero se refere à construção
social com base nas diferenças sexuais dos sujeitos e envolve uma estrutura ampla de relação em que o
estado, a economia refletem e interferem nessas relações.

O conceito de gênero, nesse sentido, é utilizado para ampliar tanto os estudos quanto a compreensão do ser
feminino e do ser masculino como seres de relações; para dar ênfase nas construções sócio-culturais
relacionadas aos sexos, principalmente para evidenciar a natureza social das diferenças e desigualdades entre
homens e mulheres, meninos e meninas.

Stearns (2006), afirma que todas as sociedades ao longo da história realizaram algum tipo de socialização
para os papéis de gênero na infância e aponta esse fato como parte inevitável do processo de lidar com a
infância. Dessa forma, a centralidade do foco de investigação nas questões de gênero relacionadas à história
social da infância, se faz necessária para que possamos conhecer e compreender o que foi feito com as
crianças e o que foi construído na experiência da infância por seu pertencimento de gênero.

A escolha do período colonial justifica-se em função da pouca centralidade das pesquisas históricas no campo
da educação para esse período. Bittar e Ferreira Jr (2006), ao realizarem pesquisa do tipo Estado da Arte da
história da educação no Brasil, no período colonial, fizeram um levantamento nos trabalhos apresentados no
Congresso da Sociedade Brasileira de História da Educação (SBHE), nos anos de 2000, 2002 e 2004 e nos
trabalhos apresentados nos Encontros Anuais da ANPED nos anos de 2000 a 2004. No total de 968
trabalhos[ii] apresentados nos congressos da SBHE, nos respectivos anos, apenas 21 trabalhos centravam-se
no período colonial. Na análise dos 60 trabalhos[iii] apresentados na reunião anual da ANPED no período de
2000 a 2004, no GT História da Educação, foi encontrado apenas 01 trabalho correspondente ao período
colonial. Os autores concluem os estudos informando que o período colonial não tem sido suficientemente
estudado.

Os autores investigaram outras publicações[iv] e constataram a centralidade dos trabalhos no Império e
República, sendo privilegiadas as pesquisas no período iniciado no século XIX. De certo que muitas
publicações podem ter sido produzidas a partir de 2006, porém, este levantamento sugere-nos um estímulo,
interesse e inserção no período colonial. Considerando a grande extensão do período colonial, fizemos uma
breve incursão por meio de pesquisa bibliográfica das práticas de cuidados e educação das crianças que
envolvem este período.

As análises aqui empreendidas partem da consideração da criança como um sujeito imerso na dinâmica dos
acontecimentos sociais, em que a estrutura econômica e social incide diretamente nas formas das crianças
vivenciarem a infância. Portanto, como categoria histórica, social e cultural, a infância se constrói e é
vivenciada a partir das transformações na vida em sociedade, nas formas de produção da vida material que
afetam as formas de vida cotidiana. Foi assim que ocorreu com a vida de meninos e meninas indígenas, filhos
e filhas de colonos e meninos e meninas negras, com o processo de colonização europeia, e é dessa forma
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que iremos situá-las, como categoria social que depende dos contextos histórico-culturais para serem
estudadas e compreendidas.

O termo educação aqui utilizado toma de empréstimo a compreensão de Caleffi (2011) que entende educação
como um processo amplo e que não está vinculado “[...] necessariamente a um sistema de ensino
institucionalizado, mas a educação como o processo de socialização dos indivíduos em uma dada cultura”
(p.32). O destaque às práticas culturais de cuidado e educação ligadas à criança com base no seu
pertencimento de gênero se faz necessária, pela forte influência, pelo impacto e pelas mudanças que o
colonialismo europeu promoveu na vida das crianças, trazendo a estes sujeitos novas formas de se vivenciar
a infância, por meio da inserção de novos elementos culturais, em seus costumes e nos processos de
socialização com os adultos e com os seus pares.

2- As práticas culturais de cuidados e educação das crianças no Brasil Colonial: as diferenças de
gênero nos cuidados, na determinação da educação e dos papéis e funções para meninos e
meninas.

O processo de colonização portuguesa trouxe ao Brasil uma composição de grupos de crianças bem
diferenciados e, com isso, práticas de cuidados e educação, também diversificadas, por estarem diretamente
relacionadas à classe social, à cultura, ao sexo, à etnia. Dessa forma, meninos e meninas negras, filhas e
filhos de colonos e meninos e meninas indígenas receberam educação e cuidados diferentes em função de seu
pertencimento social, racial e de gênero.

A infância no Brasil colonial estava limitada segundo Silva (2011) ao período de duração dessa etapa da vida,
que durava até os 07 anos de idade. A referida autora aponta que, a infância possuía uma divisão etária
centrada em duas fases: a primeira fase iniciava com o nascimento e durava até os 03 anos de idade e, a
segunda fase ocorria dos 04 aos 07 anos de idade. Os cuidados às crianças na primeira fase, estava atrelado
à sua condição social e econômica, pois, esse período era denominado fase de criação, momento em que
“[...] a criança era alimentada com leite humano da mãe ou da ama, se a condição da mãe assim o exigisse
[...]” (SILVA, 2011, p. 139). Na segunda fase a criança passava a acompanhar a vida dos adultos, no
entanto, sem cobranças ou exigências religiosas, de trabalho ou de estudo.

Esse período esteve marcado por altos índices de mortalidade infantil que envolvia crianças de todas as
classes sociais. Por isso, após o período dos riscos de morte, as crianças passavam a ser ensinadas para
serem inseridas na vida adulta. A partir dos 06-07 anos de idade, os meninos brancos e negros iniciavam a
sua inserção nas atividades de seus respectivos grupos e eram destinados a aprender um ofício ou atividade
que estava ligada à sua classe social.

O período colonial, segundo Lopes (2005), também esteve marcado por uma presença reduzida de crianças
negras, pois, os altos índices de mortalidade infantil, a valorização e priorização do tráfico de escravo adulto e
não de crianças, contribuíram segundo essa autora, para uma pequena presença de crianças negras nesse
período. Quando nasciam os/as filhos/as de escravos, não tinham direito aos cuidados da mãe e nem mesmo
tinham direito à amamentação, em função das mulheres negras terem que cuidar dos filhos/as dos
fazendeiros, exercendo a função de amas-de-leite. As crianças brancas ficavam sob os cuidados das
amas-de-leite, até por volta dos 06 anos de idade.

Raminelli (2012) ao investigar o cotidiano feminino entre os tupinambás, aponta algumas práticas de
cuidados às crianças indígenas no período colonial. A autora informa que os cuidados voltados para meninos e
meninas tupinambás logo após o seu nascimento envolvia a participação da mãe e do pai. Os meninos, ao
nascerem, tinham o cordão umbilical cortado pelo pai e eram banhados no rio e tinham o nariz achatado pelo
pai ou compadre. Meninos e meninas eram untados de óleo e pintados com urucum e jenipapo para
participarem da cerimônia de bom presságio, que tinha a finalidade de promover um futuro guerreiro ou
desenvolver uma mulher forte e sadia.
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Depois do parto, a criança era lavada e pintada de preto e vermelho. Se fosse de
sexo masculino, o pai lhe oferecia um pequeno tacape, um arco e flechas de pena de
papagaio, na esperança de que o filho se tornasse um grande guerreiro (RAMINELLI,
2012, p.13).

Essa autora também informa que, as meninas recebiam os cuidados da mãe. O leite materno tinha muita
importância na cultura indígena, as mães cuidavam e amamentavam os/as filhos/as não admitindo que essa
prática fosse exercida por outra mulher. No período de amamentação, as mães transportavam a criança em
uma tira de algodão (tipóia) que permitia carregá-la no colo ou nas costas, ou a encaixavam nos quadris,
para que durante o trabalho não ficassem longe dos/as filhos/as e dos cuidados que deveriam exercer sobre
eles/as.

Segundo Ostetto (1991), até 01 ano de idade não havia diferenciação de gênero entre as crianças indígenas.
A partir dos 07-08 aos 15 anos, as diferenças sexuais passavam a orientar os papéis e funções para meninos
e meninas, direcionando a aprendizagem das crianças indígenas, para as tarefas que exerceriam na
comunidade.

O “curumim mirim” – menino pequeno, começa a se adestrar com arcos e flechas em
miniatura; a “curumim mirim” – menina pequena, começa a aprender a fiação do
algodão e a confecção de pequenos utensílios de barro (OSTETTO, 1991, p.138).

Além das funções descritas acima, na organização da comunidade indígena, as práticas educativas que
envolviam a aprendizagem da caça, da pesca, da confecção de redes e as atividades domésticas, também
eram divididas com base nas diferenças de gênero. Porém, tal divisão não era orientada por uma visão
hierárquica e de inferioridade entre mulheres e homens, a divisão de tarefas entre homens e mulheres,
meninos e meninas, tinha como base os costumes e a organização da vida na comunidade.

Raminelli (2012) com base nos registros do religioso Francês Yves d’Evreux destaca a evolução das classes de
idade das meninas indígenas. Na primeira classe de idade (ao nascerem), meninos e meninas não diferiam ao
nascer e eram chamados de peitam assim que saíam do ventre materno. O período logo após o nascimento
até os sete anos idade, era caracterizado como a segunda classe de idade, nesse período as meninas:

Nas tarefas cotidianas, comumente ajudavam as mães, fiando algodão e
confeccionando uma redezinha. Por vezes amassavam barro e imitavam as mais
hábeis no fabrico de potes e panelas. Os rapazes da mesma faixa etária carregavam
consigo pequenos arcos e flechas, com os quais atiravam em uma cabaça para que
pudessem, desde cedo, treinar a pontaria (RAMINELLI, 2012, p.21).

A partir dos sete anos, considerado como a terceira classe de idade (7-15 anos), as meninas aprendiam todos
os deveres voltados ao sexo feminino, tais como: fiar algodão, tecer redes, cuidar das roças, fabricar farinha
e preparar a alimentação diária. Os meninos na mesma idade aprendiam também as tarefas destinadas ao
sexo masculino, tais como: a busca de alimentação para a família, por meio da caça ensinada pelos pais.

Caleffi (2011) ressalta que toda educação se dava pelos ensinamentos da vida em comunidade, que era
repassada na aldeia pelas pessoas com mais experiência e idade. Assim se dava a educação, na qual as
crianças seguiam os adultos nas mais diversas atividades “[...] a educação principalmente das crianças, é
assumida pela comunidade como um todo [...]” (CALEFFI, 2011, p.38).

As práticas culturais de cuidados e educação exercidas pelos indígenas e a separação de papéis e funções de
meninos e meninas, não estavam pautadas por uma visão de inferioridade do gênero feminino. Nas
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comunidades indígenas, o trabalho de todos e o empenho nas atividades cotidianas eram importantes para o
sucesso e prosperidade do grupo. A divisão sexual do trabalho demonstrava a importância das tarefas de
cada membro para a vida em comunidade. A aprendizagem ocorria na prática e todos/as trabalhavam em prol
da comunidade.

2.1- As diferenças de gênero na determinação do acesso à educação formal e na definição dos
papéis e funções de meninos e meninas.

As práticas de educação formal da criança no Brasil foram iniciadas no século XVI pelos Jesuítas. No Brasil
Colônia, os Jesuítas foram encarregados de ensinar os filhos homens dos indígenas e colonos e,
posteriormente, crianças de várias origens raciais[v]. Estes, permaneceram por 210 anos (1549-1759), com a
responsabilidade de educar as crianças que aqui residiam, as suas práticas educativas estavam orientadas
pelo Ratio Studiorum, o método pedagógico dos jesuítas[vi].

Chambouleyron (2007) informa que a educação das crianças foi uma das preocupações centrais dos jesuítas,
logo os meninos tornaram-se o seu foco central, para a conversão ao catolicismo, por meio do ensino da
doutrina cristã, o ensino de ler e escrever e os ensinamentos dos bons costumes, bem como, a prática da
vigilância de crianças e jovens “[...] nos meninos se poderia esperar muito fruto, uma vez que pouco
contradiziam a lei cristã [...]” (CHAMBOULEYRON, 2007, p.58). Os adultos promoviam resistências à
conversão e os padres tinham muitas dificuldades em evangelizá-los. Os meninos aprenderiam a doutrina
cristã e seriam posteriormente utilizados para a conversão dos índios adultos.

A educação dos meninos no Brasil colônia teve como base, conforme Del Priore (2007), o disciplinamento por
meio do temor e dos castigos físicos. O hábito de bater em crianças era considerado comum na sociedade
europeia, por isso, a educação jesuítica esteve também orientada, pelos castigos físicos e palmadas. Essas
práticas como meios de correção, eram vistas como normais e necessárias pelos jesuítas. O mimo deveria ser
evitado e, era criticado se fosse praticado principalmente pelo pai, pois, era considerado como coisa de
mulher, “[...] o amor de pai devia inspirar-se naquele divino no qual Deus ensinava que amar “é castigar e
dar trabalhos nessa vida” [...]” (DEL PRIORE, 2007, p.97).

Stearns (2006) relata sobre a prática de punições físicas, como surras e exposição a situações vexatórias, que
eram empregadas na Europa nas crianças como forma de disciplinamento “[...] o castigo disciplinar era
amplamente aceito, e mesmo recomendado [...]” (STEARNS, 2006, p.79). A educação da criança por meio do
medo e temor era uma opção aceitável, para impedir que estas se desviassem do caminho do bem. Esse
costume era predominante na Europa no período dos grandes descobrimentos ultramarinos. Havia uma forte
influência do Cristianismo que enfocava uma educação da moral e dos bons costumes, por meio de uma
disciplina rígida, da vigilância e controle deste sujeito, por ser visto como incapaz de agir com racionalidade.

Todo o período colonial foi determinado pelo poder da corte portuguesa sobre a colônia, ditando regras e
informando o que aqui deveria ser executado. E foi dentro dos modelos culturais de Portugal que a educação
implementada pelos Jesuítas só permitiu o acesso dos meninos, ao ensino de ler e escrever. Para as mulheres
ficaram reservadas as atividades domésticas, como os cuidados de filhos, marido e casa, “[...] o estatuto
biológico da mulher (parir e procriar) estaria ligado a um outro, moral e metafísico: ser mãe, frágil e
submissa, ter bons sentimentos etc. [...]” (DEL PRIORE, 2012, p.83). A escolarização era monopólio de um
sexo, pois, as mulheres eram excluídas desse direito.

Como o modelo de colonização visava a preservação da cultura portuguesa, os habitantes do Brasil deveriam
seguir e adotar o modelo imposto. Nesse processo impositivo, o acesso às letras era direcionado somente aos
meninos como em Portugal. Em Portugal não havia escolas para as meninas, estas em sua maioria eram
analfabetas. Por isso, não houve concessão de Portugal à educação feminina no Brasil no período colonial.
Para Ribeiro (2010), o modelo ideal de feminilidade trazido pelos portugueses foi difundido no Brasil,
colocando a mulher como ser menos capaz e inferior, construindo um modelo de mulher ideal como aquela
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que deveria saber pouco ou quase nada, por isso, não precisava aprender a ler e escrever.

O Brasil colônia nasceu sob o modelo de uma sociedade patriarcal[vii], em que o homem era o detentor do
poder, da autoridade, da dominação, ser superior e detentor de privilégios. As mulheres seres inferiores e
secundarizados, tinham como destino o casamento precoce (aos 11–12 anos) ou o convento. Era comum a
menina casar-se aos 12 anos, pois, aos 10 anos já eram vistas como mulheres e sua educação estava
pautada na aprendizagem doméstica, em ser boa mãe, boa esposa e dona de casa. Os meninos iam ao
colégio e as meninas aprendiam a ser futuras esposas e recebiam instrução religiosa.

Silva (2011) ressalta que a maioria das mulheres no Brasil eram analfabetas, só escapando dessa realidade
as meninas filhas da elite que eram enviadas ainda muito jovens para os conventos de Portugal ou das Ilhas
Atlânticas. Essa ida aos conventos, segundo a referida autora, resultava em uma alfabetização, já que a vida
conventual portuguesa era marcada pela leitura de obras de devoção.

Meninos e meninas das classes sociais elevadas[viii] recebiam educação bastante diferenciada que estava
ligada aos papéis e funções que exerceriam no futuro. A educação tinha nos interesses econômicos o seu
fundamento central, dando às mulheres a função de procriação; aos índios, a catequização e o posterior uso
de sua mão-de-obra para a catequização; os meninos brancos filhos de colonos também tinham o seu papel e
destino desenhado na sociedade patriarcal, com base nos interesses econômicos.

A partir dos 7 anos, os filhos de plebeus, ou mecânicos, iam geralmente aprender
um ofício com um artesão, ficando mesmo a morar em casa do mestre como seus
aprendizes. Os filhos de lavradores com poucos escravos começavam a ajudar nas
fainas agrícolas. Os tropeiros levavam os filhos com as tropas. Os mercadores
punham-nos nas suas lojas ou armazéns e os grandes negociantes começavam a
treiná-los para caixeiros depois de os fazerem passar pelo aprendizado das primeiras
letras. Só aqueles que pretendiam dar aos filhos a possibilidade de uma carreira no
serviço da coroa é que se preocupavam com o ensino formal. (SILVA, 2011, p.139).

Além da educação voltada aos meninos indígenas e aos filhos de colonos, os meninos negros também
receberam educação dos jesuítas. Os jesuítas como eram fazendeiros e latifundiários, também tinham
escravos que pertenciam às suas fazendas e os meninos negros filhos desses escravos, foram educados nas
escolas dos jesuítas. Sobre isso, Bittar e Ferreira Jr alertam:

Evidentemente, a educação de crianças negras no Brasil colonial foi um fenômeno
residual. Constituiu-se numa exceção da regra geral que caracteriza os grandes
traços explicativos da história da educação do período em tela, ou seja, a exclusão
da ampla maioria do povo brasileiro (BITTAR e FERREIRA JR, 1999, p.473).

Assim como os meninos índios, os meninos escravos receberam além dos ensinamentos do catecismo, os
ensinamentos de ler, escrever e contar. Bittar e Ferreira Jr (1999) definem essa prática jesuítica como uma
simbiose entre conversão e educação, uma combinação de catequese com o ensino das primeiras letras.
Pardal (2005), também ressalta que aos 06 anos de idade os meninos/as negros/as exerciam trabalhos
domésticos e já tinham a sua força de trabalho explorada e, dos 12 anos em diante, estes/as, eram vistos/as
como adultos/as e eram encaminhados/as para o trabalho no campo.

Como no Brasil, o acesso à educação foi inicialmente privilégio dos homens, as mulheres só teriam acesso à
educação formal no século XIX: “[...] Tanto as mulheres brancas, ricas ou empobrecidas, como as negras
escravas e as indígenas não tinham acesso à arte de ler e escrever [...]” (RIBEIRO, 2010, p, 79). Mesmo com
a expulsão dos jesuítas em 1759, a educação feminina não foi alterada, “[...] Esta, em 1815, se restringia,
como antigamente, a recitar preces de cor e a calcular de memória sem saber escrever ou fazer as
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operações” (RIBEIRO, 2010, p.90). As mulheres só passariam a ter acesso à educação formal durante o
período do Império.

O ideal de família baseado na mulher como detentora do espaço privado e como criadora dos/as filhos/as,
dividiu o mundo em masculino e feminino, fortalecendo um modelo ideal de papéis e comportamentos que se
alastraria em todas as classes sociais no Brasil com o processo de colonização europeia.

Na definição dos personagens a mulher ficou com o papel de figurante da história. As suas condições
concretas de existência eram ignoradas em detrimento dos modelos a serem seguidos, tornando a
maternidade o sinônimo maior de realização pessoal. A mulher é concebida como incapaz de ocupar espaços
públicos, sua incapacidade está vinculada ao que a natureza lhe deu, sensibilidade, paciência, infantilidade.
Essas ideias repercutiram consideravelmente na vida das crianças, definindo os papéis, funções e a educação
de meninos e meninas.

3- Considerações finais:

As ideias europeias que aqui chegaram por influência de Portugal, regulamentaram os papéis e funções dos
sujeitos masculinos e femininos, crianças e adultos. Novos valores com base nas diferenças sexuais foram
absorvidos e orientaram as relações e práticas de meninos e meninas, homens e mulheres.

A sociedade de base patriarcal e a divisão sexual de tarefas e papéis, passaram a constituir a cultura
brasileira no período colonial, tendo como base a superioridade masculina sobre a feminina e as explicações
de cunho biológico como esclarecedoras para as diferenças e desigualdades entre os sexos. As imagens
idealizadas para homens e mulheres, como parte de um projeto civilizador invadiu com força o Brasil
instalando mudanças significativas na vida das crianças, trazendo para a vida desses sujeitos novas práticas
de educação e cuidados que até então eram desconhecidas destes povos, ou seja, o processo de colonização
europeia trouxe implicações para a infância, em que as práticas voltadas para esta categoria de sujeitos
refletiu a sociedade na qual estavam inseridos.

Foi nesse período que iniciaram as bases para a consolidação de um discurso que definiria o que era próprio
dos homens e o que era próprio das mulheres. Aspectos como a disciplina, o controle e a autoridade
passaram a fazer parte do mundo masculino e a defini-lo; assim como, a vida doméstica, a inferioridade
intelectual, os cuidados às crianças, a vida privada, passaram a ser associados às mulheres. Todos esses
discursos produziram imagens, significados que influenciaram a constituição dos sujeitos masculinos e
femininos, orientando as suas formas de agir e se relacionar no mundo.

Vemos, portanto, várias formas de se viver a infância num mesmo momento histórico, a partir das condições
de vida das crianças e do papel que coube a estas na sociedade. Este estudo indica que, a educação de
meninos e meninas no período colonial, bem como seus papéis e funções, diferiram consideravelmente a
partir do seu pertencimento social e de gênero.
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[ii] No ano de 2000, no I Congresso da SBHE, dos 215 trabalhos apresentados, apenas 07 focavam o período
colonial; em 2002, no II Congresso, dos 359 trabalhos somente 11 eram sobre a colônia e, no ano de 2004,
no III Congresso, dos 394 trabalhos somente 03 versavam sobre a colônia.

[iii] Na Reunião Anual da ANPED, no ano de 2000, foram apresentados 11 trabalhos no GT História da
Educação e nenhum sobre a colônia; no ano de 2001, foram 11 trabalhos e também nenhum no período
colonial; em 2002, dos 12 trabalhos, apenas 01 tinha como foco a colônia; no ano de 2003, foram 12
trabalhos apresentados, destes, nenhum sobre a colônia, e, no ano de 2004, foram 14 trabalhos, também
nenhum tinha como foco o período colonial.

[iv] Livros, artigos em periódicos, manuais didáticos, capítulos de livros.

[v] Bittar e Ferreira Jr (1999) afirmam que as fontes de pesquisas que eles vêm consultando sobre o período
colonial, revelam que as práticas escolares empreendidas pelos jesuítas eram realizadas com crianças de
várias origens raciais.

[vi] A ordem Jesuítica não foi a única ordem presente no Brasil e que se ocupou do ensino, porém a
Companhia de Jesus segundo Bittar e Ferreira Jr (1999), foi a única que teve autorização da Coroa
Portuguesa para estabeleceram colégios no Brasil, por isso a sua importância e influência na educação
brasileira.

[vii] Para não cairmos em generalizações, a família patriarcal foi o modelo implantado de Portugal, porém a
organização familiar com base no figura do pai como núcleo central, não foi o único modelo existente no
Brasil. Este era o modelo ideal e seguido pelos detentores de terras – fazendeiros, latifundiários. Numa
sociedade que se constituiu de forma plural e com muitas desigualdades sociais e econômicas, outras formas
de organização familiar foram construídas nas diferentes classes sociais.

[viii] Segundo Ribeiro (2010), as informações da educação feminina, no Brasil Colonial, possui uma
centralidade nas mulheres brancas, em função das raras informações acerca da educação de negras e índias
nesse período.
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