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INTRODUÇÃO

Este trabalho faz parte do projeto de pesquisa desenvolvido no Curso de Mestrado em Educação (FAE/UFPel), denominado “A educação das meninas na virada do século XIX para o século XX em Pelotas”, que visa analisar a educação feminina e tem como objetivo mostrar que havia nesta cidade, neste período, uma significativa e diversificada rede de ensino feminino (aulas particulares, escolas, externatos, internatos, etc.), e, em conseqüência, um amplo mercado de trabalho para as mulheres especialmente as mulheres professoras.
Pretende evidenciar uma parte da  história da educação feminina em Pelotas. Mulheres alunas, mulheres professoras, mulheres preparadas para um universo feminino. Mulheres ou meninas que viveram, em Pelotas no século XIX e inicio do século XX, e que construíram suas trajetórias  culturalmente e socialmente atreladadas aos modelos educativos. Busco analisar historicamente a mulher na relação com a educação.
O objetivo é analisar as razões pelas quais a  sociedade  oferecia ensino privado para mulheres,  a criar escolas privadas femininas, a compreender porque e para quem  o ensino privado se disseminou nesta época e nesta sociedade e como se tornou um espaço de trabalho para mulheres.


2. MATERIAL E MÉTODOS

É uma investigação  qualitativa, com o objetivo de descrever e explicar os fatores que contribuíram para que existisse, nesta época, uma rede de escolarização para mulheres.  A pesquisa se constituirá  com base na analise documental, fundamentalmente nos jornais pelotenses, que se encontrão no Museu da Biblioteca Publica Pelotense.
Na pesquisa estão sendo utilizados notícias e anúncios de jornais pelotenses, entre 1875 e 1930, em que se destacam publicações sobre a educação feminina. Entre eles, os anúncios de escolas particulares que  denominando formais, de aulas particulares, de externatos e internatos, de instituições, etc, destinados especificamente às meninas e os das “escolas não formais”, que se caracterizavam pelas aulas particulares em residências, ou seja, aquelas situações bastante comuns, segundo os anúncios, em que professoras eram solicitadas ou se ofereciam para lecionar a domicílio ou nas suas próprias casas ou de familiares, as primeiras letras, música, piano, línguas estrangeiras, desenhos, trabalhos manuais.
Pretende-se analisar os dados da pesquisa com base nos seguintes autores: Scott, (1995), Lopes (1994), Faria Filho & Vidal (2000), Louro (1997), Magalhães (1993), Tambara (1997), Peres (2002),  Schneider, (1993),  Rosemberg (2001), entre outros.
É uma história de mulheres, mulheres que conduziram as escolas femininas e  mulheres que freqüentaram  estas escolas. Alunas e professoras. Mulheres  da elite pelotense Elite pelotense aqui é conceituada  para as mulheres que faziam parte de um grupo   que dominavam além da esfera econômica, as esferas culturais e  intelectuais. Conforme (Peres, 2002, p. 14)  era uma parcela da sociedade que “ostentavam um somatório destes poderes”. , mulheres com privilégios (por ser um ensino pago) e fundamentalmente  mulheres que contribuíram para a formação de sujeitos femininos. No entanto, na pesquisa é preciso relativizar  a afirmação de que o acesso às aulas, escolas e colégios  particulares   foi exclusivo para a elite. Nesse sentido, este trabalho   pretende analisar não só as questões de gênero, que conforme Lopes (1994. p.25), “tematiza o sexual”, e “incorpora um modo de construção social que uma dada cultura estabelece”, mas  que interligadas   a outras categorias  como idade, raça/etnia e classe social   “permite ampliar a capacidade de relacionar”. Sendo assim, a investigação pretende abordar e relacionar  outros grupos  étnicos e sociais no universo do ensino feminino. 
    
3. RESULTADO E DISCUSSÃO

   Mesmo sendo explicitamente mulheres as personagens principais desta pesquisa é necessário compreendê-las no contexto em que estavam inseridas, nas relações  sociais. A sociedade e a época são caracterizadas por uma sociedade dominada por homens, pensada por homens e com características acentuadas nos papéis sociais pelas divisões sexuais. Sendo assim, o estudo tenta analisar o sistema de ensino para  mulheres  pensado e organizado, através de leis e regulamentos por homens,  debatido sob várias correntes de pensamentos ideológicos referentes à mulher mas que, nesta época, em Pelotas, e sob a forma de ensino privado tinham a especificidade de ser pedagogicamente organizados e praticados principalmente por mulheres. Segundo Louro (1994, p.42) neste contexto, a  “dimensão relacional” esta presente pois há interferências masculinas na educação das mulheres, na organização dos projetos educacionais, pedagógicos e nas construções das representações do ser homem/mulher.
     É possível considera que havia um ensino destinado às mulheres, com uma quantidade de escolas femininas anunciadas e importantes discussões sobre o ensino das mulheres. Portanto, como resultado, neste momento da pesquisa, destaco a considerável quantidade de anúncios das escolas femininas como resultado da preocupação da educação para mulheres.

4. CONCLUSÃO

 Sendo assim, a história da educação das meninas inevitavelmente nos confronta com a história das escolas femininas e com os  modelos de ensino “apropriados” às mulheres. 
É importante, neste momento, observar que a educação feminina era um privilégio numa sociedade comandada por homens, porém tal privilégio detinha interesses como a necessidade da construção de uma “sociedade civilizada”.
Nesse sentido, as meninas também passaram a serem alvos dos padrões desejáveis para obtenção desta sociedade. Porque além da sua educação o cuidado  com os filhos e organização do lar eram tarefas destinadas ao sexo feminino. Essas eram as justificativas encontradas em muitos discursos da época para “permitir” que a mulher freqüentasse os bancos escolares.
Porém, a educação feminina não se limitou apenas a esses objetivos. São essas iniciativas das escolas privadas que pretendo analisar seguidamente para mostrar que elas, as mulheres, se profissionalizaram através da educação e conquistaram alguns espaços  fora do mundo doméstico principalmente como professoras. 
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