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RESUMO

Trata-se de uma pesquisa documental e fílmica, com o intuito de analisar o perfil
social da mulher brasileira nos períodos colonial ao imperial. Para tanto, será
analisado, além da historiografia brasileira, o seriado A casa das Sete mulheres
(2003) do diretor Jaime Monjardim, realizando assim uma breve relação entre a
mídia, educação e a história retratada ao longo dos séculos. Procura-se entender
como a mídia representou a mulher no seriado A Casa das Sete Mulheres. Assim
como também busca-se confrontar o que a historiografia e o seriado traz sobre a
educação feminina. Ainda pretende-se pensar, refletir e discutir a educação da
mulher em suas rupturas e continuidades. Este texto apresenta uma introdução, uma
análise do perfil da mulher e de sua educação no Brasil Colonial e Imperial. Em
seguida, apresenta a mídia na visão de alguns educadores e qual o perfil da mulher
apresentado pela mídia, principalmente a televisiva. Por fim, há uma análise do
seriado A Casa das Sete Mulheres e sua relação com a história apresentada em
estudos de historiadores, como Del Priore.

Palavras-chave: História da Educação; Educação Feminina; Mídia Educação; Casa
das Sete Mulheres.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como principal objetivo abordar a temática da educação da

mulher no Brasil, desde a Colônia até o Império. Para isso nos perguntamos, de que

forma o seriado A Casa das Sete Mulheres representa a educação feminina no

Brasil? É possível encontrar o mesmo conceito de educação feminina no seriado e

na historiografia brasileira?

Pouco se sabe sobre a condição e educação feminina no Brasil – da Colônia

ao Império, pois pesquisas sobre a educação que se tem daquele período giram em

torno da pedagogia jesuítica, que incluíam principalmente ensinos religiosos para

índios e alguma educação mais elaborada para os filhos dos colonos, como também

é sabido que durante os três primeiros séculos de colonização foram proibidos livros

e imprensa no Brasil. Dessa forma, poucos documentos e estudos são encontrados

sobre a condição da mulher colonial e imperial.

A importância que esse tipo de pesquisa tem para a sociedade, é de certa

forma um reescrever da história por meio de análise da experiência feminina e dos

meios pelos quais a política constrói o gênero e o gênero constrói a política. Pois,

como sabemos, a nossa história foi construída através de papéis marcadamente

masculinos, onde todos os atos são heroicamente representados pelo gênero

masculino.

Virginia Woolf, em 1929, afirmava que não bastava aumentar a massa de

informação acerca das mulheres, era preciso reescrever a história, quando

descobrimos que o único protagonista da história não foi, como se julgava, o

homem, mas igualmente a mulher (RIBEIRO, 2002).

Para organizar este texto, dividimos em três capítulos. No primeiro capítulo

será apresentado um estudo sobre a condição da mulher e sua educação no Brasil –

da Colônia ao Império, este capítulo estará dividido por dois subtítulos, para que

assim possamos analisar alguns aspectos de forma funcional.

No segundo capítulo serão apresentadas as influências da mídia na educação,

contendo um subtítulo com o papel da mulher na mídia e educação e um segundo

subtítulo apresentando o seriado A Casa das Sete Mulheres.

No terceiro capítulo, caracterizaremos a relação entre o seriado A Casa das

Sete Mulheres com a historiografia estudada neste trabalho.

Finalmente faremos as considerações a respeito da história educacional das

mulheres e da relação da educação com a mídia.
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Sabemos que a mídia não pode ser usada como um material científico, porém,

através dos estudos aqui realizados, procuramos entender como a mídia

representou a mulher no seriado A Casa das Sete Mulheres. Assim como também

buscamos confrontar o que a historiografia e o seriado traz sobre a educação

feminina. Ainda pretende-se pensar, refletir e discutir a educação da mulher em suas

rupturas e continuidades.
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1. MULHER E EDUCAÇÃO NO BRASIL: DA COLÔNIA AO IMPÉRIO

Neste primeiro momento do trabalho a temática abordada será a história do

Brasil desde a Colônia até o Império (1530 – 1889), com o maior foco sobre a

condição feminina durante esses períodos e como foi construída a imagem da

mulher ao longo do tempo.

A teoria da degeneração feminina surgiu muito antes dos quinhentistas e

seiscentistas afirmarem que o sexo oposto era frágil em face às tentações, por

estarem repletas de paixões (DEL PRIORE, 2002) 

A bíblia já havia representado a mulher como fraca e suscetível às tentações

da carne e às perversões sexuais. A mulher estava condenada a pagar eternamente

pelo erro de Eva, que levou Adão ao pecado. Já que a mulher partilhava dos genes

de Eva deveria ser permanentemente controlada.

Pedro (2002), afirma que toda mulher carregava o peso do pecado original e

por esse motivo deveriam ser vigiadas de perto. O adestramento pressupunha um

respeito ao pai, ao irmão mais velho e depois ao marido. Por esse motivo a

educação dirigida era exclusivamente para os afazeres domésticos, e quando

indicavam educação formal era o mínimo possível.

Somente em 1651, o poeta e escritor Gregório de Matos (1608-1667), afirma

em sua carta de guia de casados “que às mulheres bastavam as primeiras letras,

visto que seu melhor livro é a almofada e o bastidor.” (ARAÚJO, 2002 p.50)

A educação formal para a mulher poderia realizar-se em dois ambientes, sendo

na sua própria casa ou em casas de recolhimento (conventos), neste último caso

indicando um ambiente de clausura. 

O programa de estudo destinado às meninas era bem diferente do
dirigido aos meninos, e mesmo nas matérias comuns, ministradas
separadamente, o aprendizado delas limitava-se ao mínimo, de
forma ligeira e leve. Só as que mais tarde seriam destinadas ao
convento aprendiam latim e música. (ARAÚJO, 2002 p.50).

Portanto, para tornar-se mulher honrada, a menina teria de ser criada na casa

dos pais, se casar na igreja ainda jovem entre 12 e 15 anos e se tornar mãe. Pois,

na visão da sociedade, a maternidade deveria ser o ápice da vida da mulher. Assim,

ela se afastava dos genes de Eva e aproximava-se dos genes da Virgem Maria.

(ARAÚJO, 2002).

Considera-se que o perfil estereotipado da mulher que habitava o Brasil

colonial divide-se segundo alguns autores da história brasileira em três, sendo o

primeiro perfil das mulheres brancas, que teriam vivido em completa sujeição,
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primeiro aos pais e depois aos maridos e em isolamento completo, como diz  Araújo,

(2002 p. 49):

Repetia-se como algo ideal, nos tempos coloniais, que havia apenas
três ocasiões em que as mulheres poderiam sair do lar durante toda
sua vida: para se batizar, para se casar e para ser enterrada.

O segundo perfil é a índia brasileira, que foram desde o início as amantes dos

portugueses, gerando assim, os futuros Caramurus. O terceiro perfil de mulher, são

as negras que tinham a mesma fama das índias, especialmente as que habitavam a

casa-grande, por serem amantes dos sinhôs e sinhozinhos.

Gilberto Freyre relata em Casa-grande & senzala (1980) que no Brasil

patriarcal, havia um ditado corrente a respeito das mulheres: “Branca para casar,

mulata para fornicar e a negra para trabalhar”.1

Porém, neste trabalho mostrar-se-á a outra face da mulher nesse mesmo

período, mulheres que não contribuem com esse estereótipo de historiadores ou até

mesmo pelo senso comum. Mulheres que eram vendedoras, que pediram o divórcio,

que agiram como chefes de famílias, dirigindo suas casas ou fazendas. (Del Priore

2002) mulheres que apesar de oprimidas e subjugadas, souberam construir sua

identidade.

1.1 O papel tradicional da Mulher e sua educação

A história do Brasil colônia entrelaça-se com os movimentos existentes da

época em Portugal. É preciso entender, portanto, que no Brasil foram proibidos livros

e qualquer tipo de imprensa, até a chegada da família Real Portuguesa em 1808.

Diante disso, a maior parte dos livros existentes eram adquiridos de forma

clandestina e somente pela elite, e é por esse motivo que no período colonial o

acesso a instrução gira em torno da Educação Jesuítica.

Entende-se então que a igreja exercia forte pressão sobre o adestramento da

sexualidade feminina, fundamentando seus argumentos de forma que, pelo erro de

Eva a mulher estava condenada a pagá-lo eternamente e, por isso tinha que ser

permanentemente controlada (pelo marido, pai, irmão, tutores, etc.), pois o homem

era superior e portanto cabia a ele exercer a autoridade. (Del Priore, 1997)

Na visão quinhentista da época as mulheres faziam parte do
“Imbecilitus Sexus” uma categoria que se enquadravam crianças,

1

FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala. São Paulo: Círculo do livro, 1980, p. 48.
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mulheres e doentes mentais. Era muito comum o verso declamado
nas casas de Portugal e do Brasil que dizia: ‘mulher que sabe muito
é mulher atrapalhada, para ser mãe de família, saiba pouco ou saiba
nada’. As únicas funções das mulheres eram casar, cuidar do marido
e dos inúmeros filhos que gerassem. (RIBEIRO, 2007, p. 3)

A sociedade colonial desdenhava as mulheres brancas que quisessem

permanecer solteiras. Essas não tinham espaço na vida social da colônia, o ideal de

toda mulher era ser casada e ter uma prole numerosa.

Um processo de adestramento pelo qual as mulheres coloniais passaram foi o

discurso normativo médico e também religioso sobre o funcionamento do corpo

feminino, que assegurava cientificamente que a função natural da mulher era a

procriação. 

“Fora do manso território da maternidade, alastrava-se a melancolia, vicejava a

luxúria, e por tudo isso a mulher estava condenada a exclusão.” (DEL PRIORE,

1995 p.27). Por esse motivo o matrimônio era decidido pelo pai, ensinando, assim, a

necessidade de renegar a sua condição de ser autônoma, quando entra em contato

com o sexo masculino. 

O espaço doméstico é reservado para as mulheres, e é nesse espaço que há

um reforço para as desigualdades existentes entre os sexos, pois a educação

acontece distintamente para meninos e meninas. Desde cedo, as meninas são

levadas a incutir valores referentes à maternidade, ser mãe, esposa e dona de casa.

Diferentemente acontece com os meninos, que desde a mais tenra idade, são

impulsionados a buscar o externo, ou seja, o espaço público.

O programa de estudos destinados às meninas era bem diferente dos
dirigidos aos meninos, e mesmo nas matérias comuns, ministradas
separadamente, o aprendizado delas limitava-se ao mínimo, de forma
ligeira e leve. ( ARAÚJO, 2002 p.50)

Segundo Araújo (2002), ler e escrever pressupunham um mínimo de educação

formal, sendo realizadas, principalmente, em casas de recolhimentos (conventos),

sendo um ambiente de clausura. Porém, na visão da sociedade, a maternidade teria

de ser o ápice da vida da mulher. 

De alguma forma, muitos grupos sociais afirmavam que a mulher deveria ser

mais educada do que instruída, ou seja, para elas, a ênfase deveria recair sobre a

formação moral e sobre a construção do caráter, sendo suficientes, doses pequenas

de instrução. 

Para muitos não havia o porque da mulher possuir conhecimentos, já que seu

destino primordial como mãe e esposa exigiria acima de tudo uma moral sólida e
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bons princípios. Em primeiro lugar a mulher precisaria ser virtuosa e educadora das

gerações do futuro (seus filhos).

Só com a vinda da Corte em 1808, dá-se inicio a instrução laica para a mulher,

por meio do trabalho de senhoras portuguesas, francesas e alemãs, que ensinavam

costura, bordado, religião, rudimentos de aritmética e língua nacional para as

meninas de classe dominante.

Esse trabalho não era extensivo a toda a população, pois as professoras eram

contratadas pela própria família, restringindo-se a uma pequena parcela da

população brasileira (CASALI E SANTOS, 2011), a escolha do local de instrução das

famílias mais abastadas durante muito tempo foi, preferencialmente, a sua própria

casa. Onde, além de professores selecionados e contratados pela família, as

mulheres tinham suas aprendizagens transmitidas de mães para filhas e de geração

em geração.

Para as filhas de grupos sociais privilegiados, o ensino da leitura, da
escrita e das noções básicas da matemática era geralmente
complementado pelo aprendizado do piano e do francês que, na
maior parte dos casos, era ministrado em suas próprias casas por
professoras particulares, ou em escolas religiosas. As habilidades
com agulha, bordados, as rendas, as habilidades culinárias, bem
como as habilidades de mando das criadas e serviçais, também
faziam parte da educação das moças; acrescida de elementos que
pudessem torná-las não apenas uma companhia agradável ao
marido, mas também uma mulher capaz de bem representá-lo
socialmente. (LOURO, 2002 p.446)

Para Giorgio (1991) a abertura espacial da ação social feminina provocou,

durante muito tempo, certa inquietação. A ideia de que as mulheres perdiam a sua

integridade moral fora da tutela familiar e do espaço doméstico, fez com que o

comportamento comum dos homens sobre as mulheres fosse de vigilância rigorosa

no quadro familiar.

Nos tempos coloniais, haviam apenas três ocasiões em que a mulher poderia

sair do lar durante toda a sua vida, para ser batizada, para se casar e para ser

enterrada. Segundo um viajante Froger, de passagem por Salvador em 1696,

achava que ali as mulheres “são de dar pena, pois jamais vêem ninguém e saem

apenas aos domingos, no raiar do dia, para ir a igreja.” (ARAÚJO, 2002 p.49).

Diferente das mulheres da corte no Rio de Janeiro, se estabeleciam as

mulheres do Sul do país, pois encontramos diferentes perfis femininos nos diversos

espaços históricos, mulheres oriundas de etnias e classes variadas.
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Um dos primeiros textos sobre as mulheres do Sul é escrito pelo Botânico

Francês Auguste de Saint-Hilaire, que esteve no Brasil entre 1816 e 1822, onde fez

comparações entre as mulheres do Sul e de Minas Gerais. 

Sobre as mulheres de Curitiba diz que elas ‘tem feições mais
delicadas do que todas as regiões do país que ele visitou e que
também são menos arredias e sua conversa é agradável’. Das
mulheres do Rio Grande do Sul, observa ‘todas as mulheres que
tenho visto no Rio Grande do Sul a esta parte são bonitas, tem olhos
e cabelos negros, cútis branca e tem sobre as francesas a vantagem
de serem mais coradas’. Descreve ainda a existência de inúmeras
mulheres comandando estâncias, trabalhando, provendo sozinhas a
sobrevivência, em vista da constante ausência dos maridos. O
viajante conta que, enquanto nas regiões do interior não encontrou
mulheres nas ruas, na cidade de Porto Alegre elas eram bastante
frequentes. (PEDRO, 2002 p.278)

O autor também discorre e compara sobre a sociabilidade das mulheres do Sul

com as de outras regiões do país, como podemos ver nesse trecho:

As mulheres são muito claras; de um modo geral tem olhos bonitos,
os cabelos negros e, muitas vezes, uma pele rosada. Elas não se
escondem a aproximação dos homens e retribuem os cumprimentos
que lhes são dirigidos. Já escrevi os modos canhestros das mulheres
do interior que , ao saírem a rua, caminham com passos lentos uma
atrás das outras sem virarem a cabeça nem para um lado nem para
o outro, e sem fazerem o menor movimento. Não acontece com as
de Santa Catarina. Elas não demonstram o menor embaraço, e as
vezes chegam mesmo a ter um certo encanto; frequentam as lojas
tão raramente quanto as mulheres de Minas (1820), mas quando
andam pelas ruas em grupos, colocam-se geralmente ao lado uma
das outras; não receiam dar o braço aos homens e, muitas vezes,
chegam a fazer passeio pelo campo. Para sair, elas não se envolvem
num manto negro ou numa capa grossa, e se vestem com mais
decência e bom gosto do que as mulheres do interior. (PEDRO, 2002
p.279)

Para Pedro (2002) a formação social do Sul do Brasil, caracterizada por um

grupo racial branco maior que o negro e um modo de vida vinculado à pequena

propriedade, deve ter feito com que os viajantes reconhecessem como mulheres as

brancas pobres que percorriam as ruas. 

Mulheres nas ruas era um fenômeno comum também em outras cidades do

Brasil, mas o perfil racial se apresentava diverso. Pois, ao falarem das mulheres

brasileiras, os viajantes referiam-se, exclusivamente às brancas de famílias

abastadas. As mulatas, negras e índias eram ignoradas em sua existência como

mulheres.
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O povoamento da região Sul baseou-se em uma população masculina

eminentemente nômade, fazendo com que a vida familiar e a subsistência fossem

garantidas pelas mulheres. 

A existência de inúmeros conflitos e batalhas realizados neste território deu aos

homens destaque nas atividades políticas e nas guerras, exigindo assim que as

mulheres assumissem a direção dos empreendimentos e mantivessem a

sobrevivência familiar, sendo recorrente a representação de mulheres sozinhas

comandando estâncias, fazendas, negócios, em vista da constante ausência dos

homens.

Enquanto, nas grandes cidades do país, inúmeras funções urbanas eram

exercidas por negros livres ou escravos, no estado do Sul, em vista do reduzido

número de escravos de origem africana, essas funções eram exercidas, em sua

maioria, por brancos e muitas vezes por mulheres. Não bastava, portanto, ser

branco e livre, era preciso ter propriedade e ser ‘distinto’, uma vez que a cor da pele

não poderia exercer tal função. (Pedro, 2002)

Podemos perceber que o Rio de Janeiro, além da principal praça de

importação e exportação de produtos para o Sul, também era o modelo que se

pretendia seguir, pois afinal, ali se encontrava a Corte. 

Do Rio de Janeiro chegavam jornais com notícias, modas e questões que

eram, em grande parte, transcrita nos jornais locais. Mesmo no Sul essa nova

cultura começou a ser implantada. O crescimento do comércio determinou uma nova

distribuição de funções e delimitação de espaços e papéis sexuais, a distinção social

era demonstrada a partir da reclusão da mulher, como podemos observar nesse

trecho de PEDRO, (2002 p.285):

Nas antigas vendas, nas pequenas casas comerciais, as mulheres
eram uma presença constante, atendendo a freguesia, auxiliadas ou
não pelos maridos. [...] O isolamento feminino nas atividades de
esposa, mãe e dona de casa tornou-se forma de distinção para uma
classe urbana abastada e, também, para funcionários públicos,
pequenos comerciantes e proprietários urbanos, este últimos
desejando ascensão social. As famílias demonstravam sua distinção
social, entre outras coisas, pela dedicação de suas mulheres
exclusivamente aos papeis familiares.

Possivelmente todas essas campanhas estavam voltadas para a figura da boa

mãe, esposa e dona de casa dedicada. Numa cidade como Porto Alegre, que se

industrializava, essas recomendações tinham uma finalidade visível, transformar as

mulheres em mães responsáveis.
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Porém, neste mesmo período, encontra-se mulheres que destacam-se desse

perfil tradicional da mulher colonial brasileira, como observa-se no próximo ponto a

ser abordado.

1.2 Mulheres que destoam do perfil tradicional

Durante o século XIX, há uma grande mudança no público leitor, ele se torna

muito maior e uma grande parte do público feminino burguês faz parte dele. O

conceito de mulher no século XIX muda, agora ela passou a ser ajudante do

homem, educadora dos filhos e um ser que deveria ter virtudes. 

Em 1808, a transferência da Corte portuguesa para o Rio de Janeiro
trouxe reformas como a abertura dos portos e o livre comércio, que
abririam caminho para a independência em 1822. Houve reformas na
cidade e novos hábitos se impuseram. Gradativamente o público
consumidor de espetáculos e livros se ampliou. Romances e novelas
francesas e inglesas do século XVIII e a nova moda dos folhetins
finalmente chegaram ao Rio de Janeiro. (TELLES, 2002 p.404)

As novas mulheres brasileiras estavam a par das ideias europeias e sobre a

posição da mulher na sociedade e de suas reivindicações de igualdade, como

observa-se em um manifesto assinado por 120 mulheres paraibanas que apoiavam

o movimento da independência. (TELLES, 2002).

Percebe-se que o estado de ignorância em que se pretendia manter a mulher,

era responsável pelas dificuldades que encontravam na vida e isso criava um círculo

vicioso. 

Como a mulher não tem instrução, não está apta para participar da
vida pública, e não recebe instrução porque não participa dela.
(TELLES, 2002 p.406 ).

Porém, haviam mulheres que destoam desse perfil, uma delas foi Nísia

Floresta Brasileira Augusta, pseudônimo adotado por Dionísia de Faria Rocha

(1810-1885), tradutora de um livro inglês publicado no Brasil no ano de 1832 com o

título “Direitos das mulheres e injustiça dos homens”, que reivindica igualdade e

educação para as mulheres (TELLES, 2002).

Casou-se aos 13 anos, em 1823 e divorciou-se no ano seguinte, nessa

condição foi abandoada pela família e precisou manter-se sozinha como professora.

Em 1832 casa-se novamente, e tem dois filhos, o marido morre e Dionísia de Faria

Rocha viúva, muda-se para o Rio de Janeiro. Começa a escrever em jornais ideias

republicanas e abolicionistas que provocam polêmicas (nesse momento adota o

pseudônimo). Morreu aos setenta e cinco anos em 1885 na França.
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Outras mulheres que se destacaram nesse período foram Ana Eurídice

Eufrosina de Barandas (1806- ?), que em 1845 publicou o livro “Ramalhete ou flores

escolhidas no jardim da imaginação” em que advogava a participação da mulher na

política. Outra mulher que merece destaque é Maria Josefa Barreto (?- 1837) que

editava um jornal defendendo o Império, enquanto Delfina Benigna da Cunha (1791-

1857) escrevia redondilhas acusando de anarquistas os partidários da separação.

(TELLES, 2002)

Várias mulheres se envolveram na Revolução Farroupilha do Rio
Grande do Sul, em 1834, algumas distribuindo manifestos favoráveis
a um lado ou outro, muitas levando mensagens ou fazendo reuniões
onde defendiam verbalmente seus pontos de vista. (TELLES, 2002 p.
407)

Mesmo fazendo diferença na vida pública, mulheres envolvidas em ações

políticas, revoltas e guerras não eram bem vistas na sociedade do século XIX. A

ideia de mulher, ainda era que elas deveriam ser excluídas de uma efetiva

participação na sociedade e da possibilidade de assegurarem dignamente sua

própria sobrevivência, e até mesmo impedidas do acesso à educação superior.

“Esse tipo de ideia é apenas diversão passageira de meninas teimosas que querem

se sobressair”. (TELLES, 2002 p.407) 

No Brasil do século XIX, várias mulheres fundaram jornais visando esclarecer

as leitoras, dar informações chegando até a fazerem reivindicações objetivas.

Também houveram romancistas e poetizas guiadas por ideias europeias liberais,

com o intuito de modernizar a estrutura da nação e elevar o nível cultural da

população.

Segundo Telles (2002) esses periódicos também fizeram campanhas ligadas

ao reforço do papel de mãe, de boa esposa e dona de casa. Havia obviamente

diferenças de opiniões entre as escritoras, umas eram mais radicais e outras menos.

Uma questão que ainda não era abordada diretamente, era o voto da mulher.

Porém, eram noticiadas lutas e conquistas por feministas de outros países.

A conquista do território da escrita e da carreira de letras, foi longa e difícil para

as mulheres no Brasil. Abolicionistas e admiradoras das ideias europeias liberais, as

primeiras mulheres escritoras no Brasil enfrentaram, além dos preconceitos políticos,

a discriminação sexual.

Essas referências aqui descritas, são um bom exemplo dessa geração de

pioneiras das letras. No próximo capítulo do trabalho verse-a como a mulher foi

retratada pela mídia no Brasil, principalmente a mídia televisiva.
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2. INFLUÊNCIA DA MÍDIA NA EDUCAÇÃO

Neste segundo momento do trabalho abordar-se-á a temática da mídia,

principalmente a televisiva, como uma ferramenta para novas análises históricas.

Pois o foco deste trabalho é analisar as semelhanças e diferenças no seriado A

Casa das Sete Mulheres e a história da educação da mulher no Brasil, da Colônia ao

Império.

Teruya (2006) entende que as diferentes mídias (televisão, jornal,

revistas, impressos ou eletrônicos) não podem ser considerados fontes científicas.

Porém, ninguém pode ignorar que esses veículos midiáticos de divulgação e

informação influenciam a sociedade, e são um importante meio de atuar na

consciência individual e nortear a maneira de pensar. Por esse motivo esses novos

veículos de informações merecem nossa atenção para serem analisados.

Segundo o novo dicionário Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (2002) de

língua portuguesa, mídia significa qualquer suporte de difusão de informações

(rádio, televisão, imprensa escrita, livro, computador, videocassete, satélite de

comunicações etc.), que constitua simultaneamente um meio de expressão e um

intermediário capaz de transmitir uma mensagem a um grupo.

TERUYA (2006 p.47) afirma que 

A mídia, na medida em que exerce influência sobre o universo
simbólico das pessoas, é um instrumento com poder de ensinar e
educar o povo, mas também de deseducá-lo.

Podemos entender que as emissoras de televisão buscam aumentar os

seus índices de audiência, e por esse motivo muitas vezes não investem na

qualidade dos seus programas, porque o que realmente importa é a possibilidade de

atingir o maior número de espectadores possíveis. Com isso as emissoras tendem a

utilizar seu poder de ocultar ou mostrar a realidade, manipulando e interpretando,

segundo as percepções de seus produtores. Essas emissoras são estruturas que

organizam a visão de mundo construídas através da educação, da cultura e da

história.

Segundo Almeida (1985), o convite que a mídia faz para a fantasia e ao

irracional, assim como também os aspectos lúdicos que acompanham os modos de

consumo, e sobre tudo, o traço extracurricular da televisão, tem contribuído para

gerar uma certa insegurança dentro de meios acadêmicos quanto à verdadeira

contribuição desta mídia dentro do cenário de formação educacional de um aluno.
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Portanto, o autor faz uma crítica à distância que separa a didática da televisão. 

Inútil prosseguir num divórcio com a realidade; a televisão existe e,
sedutora, tem atraído pra si verdadeiras legiões de impúberes
admiradores. Trata-se portanto de definir qual a melhor maneira de
lidar com a questão. ( ALMEIDA, 1985 p.74)

Entende-se que cabe ao professor duas funções básicas, a de informar e

exercer uma análise sobre a informação, provocando e desenvolvendo no aluno

uma postura crítica sobre aquela realidade, onde as mídias podem favorecer

bastante para esse processo, pois a televisão pode executar uma aula melhor

preparada e com grande poder de atração. Entretanto, o ensino através da televisão

não dispensa professores, pois só funciona quando um professor humaniza o

processo  que foi apresentado.

TERUYA, (2006 p.13) diz que:

O professor deve encontrar o sentido educativo na utilização dos
recursos audiovisuais para que os alunos aprendam a selecionar e ler
criticamente a linguagem das diversas mídias.

Ainda segundo Teruya (2006), há dois tipos de posicionamento entre os

intelectuais em relação as tecnologias de informação e comunicação nas escolas.

Um é condenar e entrar em um debate distanciado com os jovens e com as

crianças, porque não se vê nenhuma possibilidade de uma aprendizagem com a

utilização dos recursos midiáticos. 

O outro posicionamento é estabelecer um diálogo com essa geração

muito voltada para as novas tecnologias e desenvolver uma leitura crítica dos meios,

pois afinal, com a disseminação das tecnologias de informação e comunicação,

todos os estudantes chegam a escola com uma concepção de mundo construída

pelas imagens e mensagens transmitidas pelas mídias. Sendo assim, as práticas

docentes devem integrar o conteúdo teórico com os recursos da mídia fazendo uso

de filmes, documentários, reportagens, entre outros. Nesta perspectiva Teruya

(2006) destaca a relação das mídias expostas em nossa sociedade como uma

ferramenta para construção dos sujeitos pensantes.

No continuar do texto, abordar-se-á especialmente essa relação da mídia

com o perfil feminino.
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2.1 O papel da mulher na mídia e educação

Segundo Fischer (2001), a mídia não apenas veicula, mas também

constrói discursos e produz significados, identidades e sujeitos e, atualmente a mídia

tem despertado um crescente interesse de estudos, análises e reflexões no meio

acadêmico. Queremos entender como a imagem da mulher foi construída pelos

meios midiáticos, observando estudos já realizados e como os produtos televisivos

vem abordando a imagem feminina.

Assim como Cruz (2008) afirma, vivemos em um mundo visual, em uma

sociedade de imagens, em uma cultura da mídia. Portanto: 

É relevante para quem vive imerso em uma sociedade da mídia e
consumo, aprender a conviver neste ambiente midiático, aprendendo
como entender, interpretar e criticar os seus significados e imagens
resistindo a sua manipulação. (CRUZ, 2008 p.2)
 

A enunciação da mulher no Brasil precisa chamar a atenção não só para

discriminação das diferenças e das injustiças sociais e econômicas, mas também

das injustiças culturais. 

Da mesma forma, a produção midiática que evidencia o corpo da mulher

deve ser analisada no contexto da realidade das estruturas culturais, pelos sinais do

passado e do presente. Pois o produto final da mídia hoje, está diretamente ligado

ao modo de ser da própria história. (SILVEIRA E RABINOVICH, 2010)

Culturalmente a força patriarcal que ainda caracteriza nossa sociedade,

dissemina com piadas, canções, filmes, novelas e imagens que reforçam a figura da

mulher objeto. A dominação masculina tende a colocar as mulheres em permanente

estado de insegurança, delas se espera que sejam simpáticas, femininas, sedutoras

e sorridentes.

Para Fischer (2001) somos herdeiras de discursos que historicamente

definem a natureza feminina, sendo eterna e universal. Analisando as origens do

modo de vida burguês na segunda metade do século XIX, em relação a mulher a

autora afirma:

O que é específico da mulher, em sua posição tanto subjetiva quanto
social, é a dificuldade que enfrenta em deixar de ser objeto de uma
produção discursiva muito consistente, a partir da qual foi sendo
estabelecida a verdade sobre sua “natureza”’, sem que tivesse
consciência de que aquela era a verdade do desejo de alguns
homens – sujeitos dos discursos médico e filosófico que constituem a
subjetividade moderna – e não a verdade “da mulher”. Por fim, a esta
produção simbólica vai-se contrapondo uma produção literária
voltada ao público feminino, que tenta dar uma resposta imaginária
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aos anseios reprimidos de grande parte das mulheres das classes
médias: anseios de viver a grande “aventura burguesa”, para além do
papel honroso que lhes era concedido, de mãe virtuosa e Rainha do
Lar. (FISCHER apud KEHL, 1998 p.15)

Segundo Cruz (2008), as representações são socialmente produzidas

dentro de um contexto histórico específico. Entende-se, então, que as

representações são constituídas a partir da cultura existente no ambiente, ou seja, a

imagem feminina apresentada nos meios midiáticos é abordada de maneira

naturalizada, alegando sua existência durante os séculos e não podendo ser

refletida nem modificada.

Cruz (2008, p.3 apud THOMPSON, 1995), denomina essas

representações como reificação, ou seja: 

Uma estratégia para permanência de determinadas normas, valores e
posturas como elementos contemporâneos, justamente por serem
consideradas pertencentes a uma tradição eterna.

Para Silveira e Rabinovich (2010) essas estruturas midiáticas pautam-se

no tempo histórico, pois o passado aponta as determinações do presente. É no

tempo de longa duração2, que se ganha força sobre o presente.

A imagem feminina é historicamente submetida ao ponto de vista

masculino e utilizado de forma que inferioriza a imagem da mulher. Nesse sentido,

as mulheres romperam com inúmeras normas e valores tradicionais, porém sua

atual exibição e exposição controlada do corpo não pode ser vista como sinal de

libertação, (CRUZ 2008 Apud BOUDIEUR, 1999, p.40) “O uso do próprio corpo

continua, de forma bastante evidente, subordinado ao ponto de vista masculino.”

Essa reflexão teórica aqui exposta, possibilitou satisfazer os

questionamentos quanto a imagem da mulher veiculada na mídia. Os apontamentos

aqui  propostos destacaram a mídia como um meio de comunicação e informativo

que atinge todas as classes sociais, mas principalmente como um meio sinalizador

de determinadas continuidades culturais. 

A análise centra-se na exposição do corpo feminino na mídia, e como

este meio de comunicação está sendo utilizado para perpetuar a tão discutida

dominação masculina. 

Assim como Cruz (2008), percebe-se então que esse processo pode ser

2

  Fernad Braudel. La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, 1949, p. 
XIII.
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considerado uma violência simbólica de gênero, pois ela acaba por legitimar e

reiterar através de práticas discursivas as representações e os valores dominantes

perpetuando as desigualdades de gênero. 

2.2 Estudo sobre o seriado da Casa das Sete Mulheres

A Casa das Sete Mulheres é uma telenovela brasileira produzida pela

Rede Globo de televisão. A Rede Globo3 de televisão, foi fundada pelo jornalista e

empresário Roberto Marinho no dia 26 de abril de 1965. Na época, muitos

duvidaram da iniciativa. Hoje, a Globo é uma das maiores redes de televisão do

mundo. Com cinco emissoras próprias e 117 afiliadas, atinge 98,44% do território

nacional. Nos seus quase 50 anos, consolidou uma programação de qualidade.

Cerca de 90% do que exibe é produção própria. São cerca de 2.500 horas anuais de

entretenimento, além de mais de 1.800 horas anuais de jornalismo. Assistida por

mais de 150 milhões de pessoas, é uma das mais importantes fontes de difusão

cultural no Brasil e também no exterior.

 A minissérie foi exibida entre os dias 7 de janeiro e 8 de abril de 2003,

totalizando 52 capítulos, escrita por Maria Adelaide Amaral e Walter Negrão,

baseado no romance de mesmo título da escritora gaúcha Letícia Wierzchowski, e

dirigida por Teresa Lampreia, com direção geral de Jayme Monjardim e Marcos

Schechtmann, e direção de núcleo de Jayme Monjardim.

O elenco apresentado pela minissérie contou com Eliane Giardini (Dona

Caetana), Camila Morgado (Manuela), Samara Felippo (Mariana), Mariana Ximenes

(Rosário), Daniela Escobar (Perpétua), Nívea Maria (Dona Maria Gonçalves) e Bete

Mendes (Dona Ana Joaquina) como as Sete Mulheres e Thiago Lacerda (Giuseppe

Garibaldi), Giovanna Antonelli (Anita Garibaldi) e Werner Schünemann (Bento

Gonçalves), como heróis da revolução em que separou a província do Rio Grande

do Sul do Império Brasileiro por 9 anos.

A telenovela retrata a mais longo guerra civil do Brasil no período Imperial

(XAVIER, 2010) a Revolução Farroupilha (1835 – 1845) sob o ponto de vista dessas

mulheres.

Sabe-se que a história é retratada durante o século XIX no Rio Grande do

Sul, sendo narrada pela personagem principal Manuela, que conta toda história

através da escrita em seu diário. Nele são descritos suas angustias, vitórias, sonhos

3 Fonte: http://www.robertomarinho.com.br/obra/tv-globo.htm acesso em: 27 jun. 2014.

http://www.robertomarinho.com.br/obra/tv-globo.htm
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e derrotas, assim como também a perspectiva de sua família com os retratos da

guerra e os conflitos políticos em que seu tio Bento Gonçalves envolveu-se.

Segundo D'Incão (1997) o século XIX no Brasil sofreu uma série de

transformações no aspecto político e social. A burguesia começou a se estabelecer

e com isso uma nova mentalidade surgiu, que se referia a uma vida mais urbana

para as mulheres.

Este novo modelo burguês é retratado com bastante singularidade no

seriado, pois é possível observar a vida social das mulheres em várias ocasiões,

como bailes, visita a igreja e também a cidade (centro comercial).

Estes assuntos serão tratados no capítulo a seguir, onde note-se a

relação entre o seriado A Casa das Sete Mulheres e a historiografia brasileira

existente, e de que forma são representados os perfis femininos da época.
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3. A CASA DAS SETE MULHERES

D'Incão (2002) afirma que o Brasil sofreu uma série de transformações

durante o século XIX, como a ascensão da burguesia e uma nova mentalidade

burguesa, que se referia a uma vida urbana, e uma forte consolidação do

capitalismo que incrementou a vida social dos brasileiros.

A vida burguesa reorganiza as vivências domésticas. Um sólido
ambiente familiar, lar acolhedor, filhos educados e a esposa dedicada
ao marido e sua companheira na vida social são considerados um
verdadeiro tesouro. (D'INCÃO, 2002 p.225).

A mulher tem uma nova tarefa na vida burguesa, por adquirir uma maior

convivência social frequentando cafés, bailes, teatros, entre outros, ela passa a ser

submetida a avaliação dos outros e por isso tendem a aprender a comportar-se em

público e conviver de maneira educada, delas passam a depender também o

sucesso da família.

As casas agora passam a ser locais de encontros para reuniões entre as

mulheres da burguesia, a possibilidade do ócio entre as mulheres incentivou a leitura

de romances, assim como também as confidências entre amigas.

Esses espaços de segredo e individualidade, forneciam toda a
privacidade necessária para a explosão dos sentimentos: lágrimas de
dor ou ciúmes, saudades, declarações amorosas, cartinhas afetuosas
e leitura de romances pouco recomendáveis. (D'INCÃO, 2002 p. 229)

Em outras palavras os sentimentos também passaram por transformações

neste novo século, o mundo das mulheres passou a ser rico em sentimentos e

emoções, ideais de romance começam a surgir, especialmente por um período

romântico na literatura urbana brasileira, onde são propostos novos sentimentos, em

que a escolha do cônjuge passa a ser vista como condição de felicidade.

Para D'Incão (2002) a literatura do período informa que as mulheres de

classes baixas (sem tantos recursos financeiros) têm maiores possibilidades de

expressar e encontrar o amor, desde que tenham a mesma condição social. Já as

mulheres com mais posses, sofrem com a vigilância e os constrangimentos da união

autoritária estabelecida pelos pais, tios ou irmãos mais velhos.

O amor parece uma epidemia. Uma vez contaminadas, as pessoas
passam a suspirar e a sofrer ao desempenhar o papel de
apaixonado. Tudo em silêncio, sem ação, senão as permitidas pela
nobreza desse sentimento novo: suspirar, pensar, escrever e sofrer.
(D'INCÃO, 2002 p. 234)
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No seriado encontramos este perfil romântico em quase todas as

personagens, porém entre as personagens Manuela e Giuseppe Garibaldi fica claro

que a mulher de posses sofre por ter que se submeter a autoridade do homem. E

que talvez para elas o amor tenha sido somente algo idealizado.

Outro aspecto que encontramos no seriado é a relação familiar existente

na época. Knibiehler (1991) afirma que irmãs e primas formavam uma espécie de clã

nas famílias, esse desejo de viver entre mulheres provavelmente remete ao fato de

assim escaparem da rigidez patriarcal. Porém, suas relações em espaços fechados

provocavam, por vezes, explosões de ciúmes e rancor, mas as confissões permitiam

superar os conflitos.

O século XIX foi marcado por profundas transformações nas estruturas

sociais e econômicas do mundo todo. Segundo Telles (2002), foi também o século

em que surgiram os movimentos sociais, o socialismo e o feminismo, surgindo assim

a nova mulher.

3.1 Educação Formal da Mulher

Entende-se por educação formal, aquelas desenvolvidas principalmente

nas escolas com objetivos de aprendizagens organizados e conteúdos previamente

demarcados. Para Gohn (2006), os educadores da educação formal são professores

e pessoas especializadas em determinadas áreas do conhecimento e estes têm o

objetivo de formar o indivíduo como um cidadão ativo, desenvolver habilidades e

competências várias e principalmente passar aos seus educandos o conhecimento

sitematizado.

A educação formal requer tempo, local específico, pessoas
especializadas, organização de vários tipos (inclusive a curricular),
sistematização sequencial das atividades, disciplinamento,
regulamentos e leis, órgãos superiores, entre outros. (GOHN, 2006 p.
30)

No seriado A Casa das Sete Mulheres, este perfil de educação formal é

encontrado em algumas cenas. 

Para as mulheres do século XIX que possuíam o privilégio de adquirir

conhecimentos, tinham que estar dispostas a enfrentar algumas limitações. A

educação formal ou escolar limitava-se a ensinar o mínimo de aritmética e língua

nacional, e as principais atividades de seu currículo era aprender bordado, costura e

religião, dadas por professores contratados pela família.
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Há uma cena, em que Bárbara4, após encontrar e apanhar do pai, explica

a Rossete, seu namorado, o porque foi expulsa de casa. Ela conta que não é mais

virgem. Rossete afirma que isso acontece em muitas famílias e não é motivo de

deserdar a filha. Então Bárbara conta que ela se apaixonou pelo padre contratado

pela família para dar aulas de grego e latim, após o ocorrido o padre suicidou-se e a

família a expulsou de casa por ter trazido tamanha desonra e maldição.

Nesta cena observa-se que Bárbara, por pertencer a uma família nobre,

teve oportunidade de estudar aulas de grego e latim com um padre. Sonnet (1991)

afirma que por muito tempo o único local de educação formal para a mulher seria

dentro de casa, com professores particulares ou até mesmo tendo sua própria mãe

como mestra, que transmitiam conhecimentos de geração em geração.

Por mais que, durante os séculos XVIII e XIX surgissem lugares

alternativos como conventos, escola elementar e colégio interno laico, a casa

continuava a ser o primeiro e melhor lugar de formação feminina.

Nenhuma instituição feminina oferece melhores condições para
aprender do que uma casa onde pais esclarecidos mandam vir
mestres escolhidos com todo o cuidado. (SONNET, 1991 p.153).

4 Bárbara (personagem fictícia) era filha de um nobre capitão do exército dos Farrapos.

Cena 1

Fonte: A casa das sete mulheres (2003)
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Nesta cena as mulheres aparecem bordando, e Perpétua está

preocupada com quem poderá fazer seu vestido neste momento de guerra. Joana5

diz que tinha aulas de costura no convento e que seria um prazer costurar o vestido

de Perpétua.

Depois da casa, o convento é o local mais antigo de educação. Nunes

(2002) afirma que na segunda metade do século XIX, religiosos detinham

praticamente o monopólio da educação no Brasil.

Segundo Sonnet (1991), os conventos oferecem apenas uma experiência

limitada do saber, como história e geografia religiosa, música e lições de costura ou

também chamados de trabalhos de agulha como, fiação, renda, bordados e

tecelagem. Sem contar que o primeiro ano no convento era destinado ao estudo

aprofundado do catecismo, ao retiro e a primeira comunhão.

A gama de conhecimentos propostos nas escolas femininas mantém
os mesmos três pólos: uma religião mesclada de moral, os
rudimentos do ler, escrever e contar e o manuseamento do fio e das
agulhas. (SONNET, 1991 p. 172).

Assim como nos conventos ou casas de recolhimentos, uma das

propostas da educação formal realizada em casa com professores particulares era a

educação moral da mulher e a enfatização de seu papel como boa mãe e

companheira. Como vê-se na cena a seguir.

5 Joana (personagem fictícia) era filha bastarda do Coronel Onofre Pires (1799-1844) com Dona 
Rosa (personagem fictícia), ela vive reclusa em um convento até seus 18 anos.

Cena 2

Fonte: A casa das sete mulheres (2003)
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Após a morte de Rossete, Manuela pergunta o que será de Bárbara sem

um homem para ampará-la e respeitá-la e a convida para viver na estância com sua

família. Bárbara diz que não quer por ter sofrido muito na estância da família.

Manuela então, sugere que vá ao Rio de Janeiro para viver como preceptora

(professora). Bárbara afirma que a sua maldição foi querer aprender e tentar se

igualar aos homens e achar que a mesma luz que brilha para eles poderia brilhar

para ela.

Em outra cena, Maria diz a Manuela que ela não sairá, pois terá sua filha

sob sua vigilância. Manuela, ao argumentar que irá com sua tia Ana e não ficará

Fonte: A casa das sete mulheres (2003)

Cena 4

Fonte: A casa das sete mulheres (2003)

Cena 3
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sozinha, Maria afirma que seu papel de mãe é cuidar de suas filhas e o papel de

Manuela como filha é obedecer. Maria manda Manuela ir para o seu quarto e não

sair de lá sem ordens.

Com o século XIX e seu novo estilo de vida, algumas mulheres passaram

a ter acesso ao conhecimento letrado, porém isso não fez com que o

reconhecimento de seu papel fosse esquecido.

Para D'Incão (2002) as histórias românticas acabaram alimentando a

idealização de relacionamentos amorosos, no entanto, uma mulher candidata ao

casamento é extremamente bem cuidada e trancafiada em sua casa. Em outras

palavras, nos casamentos entre as classes nobres, a virgindade feminina era um

requisito fundamental, sendo considerado um dispositivo para manter o status da

noiva como objeto de valor econômico e político.

O costume da vigilância e do controle exercido sobre as mulheres e o
seu posterior afrouxamento no decorrer do século XIX, com a
ascensão dos valores burgueses, estavam condicionados a um
sistema de casamento por interesse. O afrouxamento da vigilância e
do controle sobre os movimentos femininos foi possível porque as
próprias pessoas, especialmente as mulheres, passaram a se auto
vigiar. Aprenderam a comportar-se. (D'INCÃO, 2002 p.236)

O século XIX, trouxe muitas mudanças na questão da feminilidade,

muitas delas consistentes outras contraditórias. Higonnet (1991) afirma que, embora

na maior parte dos países as idealizações de mulher evoluíssem durante este

século, suas referências e objetivos permaneceram notavelmente ligados ao seu

papel doméstico, insistindo no papel da mulher como filhas, mães e esposas castas.

3.2 Educação Informal da Mulher

Gonh (2006) destaca que educação informal, a princípio, é aquela em que

os indivíduos aprendem durante seu processo de socialização (na família, no bairro,

entre amigos, etc), sendo vinculadas a valores e culturas próprias de pertencimento

e sentimentos herdados.

Os espaços educativos da educação informal se dá através de

referências, como por exemplo, nacionalidade, sexo, idade, religião, entre outros.

Essa educação opera por meio de ambientes espontâneos onde as relações sociais

se desenvolvem por meio de preferências.

A educação informal socializa os indivíduos, desenvolve hábitos,
atitudes, comportamento, modos de pensar e se expressar no uso da
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linguagem, segundo valores e crenças de grupos que se frequenta ou
pertence por herança desde o nascimento. Trata-se do processo de
socialização dos indivíduos. (GONH, 2006 p.29)

As imposições culturais adquiridas através da educação informal eram

realizadas principalmente pelo meio da ciência, onde a medicina social assegurava

como características femininas, por razões biológicas: a fragilidade, o recato, o

predomínio da afetividade sobre a intelectualidade e a subordinação da sexualidade

à vocação maternal (Soibet, 2002).

Para Soibet (2002), essa exigência cultural dificultava a vida das

mulheres pobres, que precisavam trabalhar e para isso saiam as ruas à procura de

possibilidades de sobrevivência.

Em Florianópolis, no inicio do século XX, além das tentativas de
“reajustamento social” das mulheres dos segmentos populares, havia
a preocupação de que adquirissem um comportamento “próprio para
as mulheres”, marcado pela presença das características já
nomeadas de recato, passividade, delicadeza, etc. (SOIBET, 2002 p.
366).

Soibet (2002) afirma que, apesar de algumas semelhanças entre as

mulheres de classes sociais diferentes, as de camadas populares possuíam

características próprias, padrões específicos, ligados às suas condições de

existência.

Como sua participação no mundo do trabalho externo era grande, as

mulheres das camadas populares não se adaptavam às características dadas como

universais ao sexo feminino, como: submissão, recato, delicadeza, fragilidade, entre

outros. Suas características eram por vezes, lutar por sua sobrevivência. Muitas

mulheres não eram formalmente casadas, brigavam nas ruas, pronunciavam

palavrões e andavam desacompanhadas.

Percebe-se esse comportamento descrito, na cena em que, Anita6

aparece exercendo o ofício do marido de sapateiro. Ela produz os sapatos para a

sobrevivência da família, pois o marido é alcoólatra e não exerce sua função de

sustentar a casa.

6 Anita (1821-1849), era uma mulher casada que abandonou o marido para se juntar aos 
revolucionários levada pela paixão ao italiano Garibaldi.
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Outra cena em que observa-se as características das mulheres de

classes populares é quando, Anita encontra seu marido com outra mulher na cama e

então parte para a agressão física.

Ao contrário do usual, muitas populares vítimas da violência
rebelaram-se contra os maus tratos de seus companheiros numa
violência proporcional, precipitando soluções extremas; mais uma vez
desmentindo os estereótipos correntes acerca de atitudes submissas
das mulheres. (SOIBET, 2002 p.370)

Sofrendo os efeitos de uma ordem social injusta e discriminatória e tendo

o seu cotidiano marcado pelas dificuldades de sobrevivência, na maior parte das

histórias relatadas aqui, observa-se mulheres bastantes diferentes do estereótipo

Cena 5

Fonte: A casa das se e mulheres (2003)

Cena 6

Fonte: A casa das sete mulheres (2003)
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feminino da época.

Embora não deixassem de experimentar a influência dos padrões

culturais da época, essas mulheres expressavam no comportamento suas condições

concretas de existência, marcadas por precariedades materiais e sociais que as

obrigavam a uma constante luta.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste trabalho foi o de estudar um conjunto de informações

significativas sobre a educação da mulher no Brasil do período Colonial ao Imperial,

por meio de pesquisas em livros, dissertações, teses, mídias, entre outros.

Apesar da dificuldade em buscar entender a representação da mulher na

mídia e sua relação com os registros encontrados sobre a educação feminina e seu

papel social neste curto período de tempo, percebemos que as informações aqui

reunidas evidenciam a possível relação entre ambas as partes e a possível

utilização do meios midiáticos, não como fonte científica mas como uma proposta

educativa em sala de aula válida.

Minhas leituras caminharam na direção de entender as mudanças

ocorridas no cotidiano do sexo feminino, sua inserção no espaço público, suas

atitudes e pensamentos e seu grau de acesso à escolarização.

Para tanto, procurei apresentar a condição feminina durante os períodos

Colonial e Imperial e como foi construída a imagem da mulher ao longo do tempo.

Mostrando também, a pressão da igreja sobre o papel tradicional da mulher e as

mulheres que fogem desse estereótipo, que contradizem a história e seu perfil

feminino moldado pela sociedade.

Levantei questões relacionadas à mídia e a influência que ela exerce

sobre a população. Ao abordar esse tema, fiz questionamentos pertinentes a que

idealização feminina a mídia brasileira vem construindo.

Descobri em minhas leituras, que muitas mulheres, para inserirem-se no

espaço público, pertencente ao gênero masculino, escreveram em jornais, artigos e

livros, temas “impróprios” a condição feminina e por isso tiveram que usar

pseudônimos, porém mencionei em meu trabalho somente mulheres que tiveram

sucesso na empreitada, porque a história só apresenta grandes feitos. Entretanto,

deve ter existido mulheres que foram pegas burlando as regras e sendo punidas por

seus atos.

Com a chegada do século XIX, muitas mulheres marcaram o espaço de

transformação dos papéis femininos, a criação de teatros, dos passeios ao ar livre,

as recepções sociais, contribuíram com a necessidade da sociedade em permitir um

relacionamento público entre homens e mulheres.

Esta conquista provocou transformações no cotidiano, em cada grupo

social era possível notar transformações.
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Uma nova idealização de mulher surgiu a partir dessas atuações, pode

ser que suas intenções não fossem tornar-se heroínas, mas apenas viver com a

mesma igualdade cultural e social permitida aos homens.

É certo que as mulheres ainda não estavam preparadas para tantas

mudanças, a educação e o ensino para a classe feminina foram iniciativas tardias e

as mudanças que ocorreram durante os séculos foram na ostentação do luxo das

casas, dos móveis, das roupas, dos sapatos, dos teatros, dos encontros para

recitais, entre outros. Portanto é no espaço social que essa sociedade modifica-se e

não pela instrução letrada e intelectual destinada às mulheres.
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