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RESUMO 
 
 

 

Esta monografia tem por objetivo a apresentar a história da Educação Brasileira, a educação 

da população negra e a educação da mulher escrava na obra As Vítimas- Algozes: quadros da 

escravidão do autor Joaquim Manuel de Macedo (1869) no conto “Lucinda, A Mucama”, e 

também através das leis vigentes do século XIX que foram aplicadas para proibir os escravos 

e a população negra o acesso à educação formal, visto que a pesquisa é de natureza 

bibliográfica, tendo como ponto de partida materiais já existentes para a produção deste 

trabalho. Foram utilizados: Constituição Política Imperial do Brasil (de 25 de Março de 

1824); Lei nº 1, de 14 de  janeiro de 1837; Decreto nº 1.331 de 17 de fevereiro de 1854; As 

legislações vigentes e outras do século XIX, Pilett (1996); Conforto (2012); Candido (1975); 

Moura (1977). O principal argumento desta monografia é o conto “Lucinda, A Mucama”. 

 

 

Palavras-chave: Lucinda a Mucama. Mulher Escrava. Educação. Desigualdade Social. 



RESUMEN 
 
 

 

Esta monografía tiene por objetivo presentar la historia da la Educación Brasileña la 

Educación de la población negra y la Educación de la Mujer esclava en la obra As Víctimas -

Verdugos:cuadros de la esclavitud del autor Joaquim Manuel de Macedo ( 1869) no cuento “ 

Lucinda A Mucama, y también a través de las leyes vigentes del siglo XIX que fueran 

aplicadas para prohibir los esclavo y la población negra el acceso a la educación formal, visto 

que la pesquisa bibliográfica, tomando como punto de partida materiales ay existentes para 

producción de este trabajo, fueran utilizados:Constituição Política Imperial do Brasil ( de 25 

de Marzo de 1824); Ley nº 1 de  14 de janero de 1837;  Decreto nº 1.331 de 17 de febrero de 

1854; Las leyes vigentes del siglo XIX, Pilett (1996); Conforto (2012); Candido (1975); 

Moura (1977). El principal argumento de esta monografia es “Lucinda A Mucama”. 

 

 

Palabras-clave: Lucinda a Mucama. Mujer Esclava. Educación. Desgualdad Social. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A inquietação para escrever sobre a educação da mulher escrava no século XIX partiu 

da leitura da obra As Vítimas - Algozes: quadros da escravidão (1869), a qual contem três 

contos, em que o autor Joaquim  Manuel de Macedo narra as três histórias das personagens 

que representam os escravos, pois esta obra foi escrita no período de transição da abolição do 

trabalho escravo para o trabalho livre no Brasil. Ao discorrer sobre a história da educação no 

Brasil fica evidente a exclusão dos escravos e dos negros africanos no processo educacional 

brasileiro através de pesquisa feita das Constituições e dos decretos vigentes neste período, 

sendo que estas legislações proibiam a matrícula dos negros na escola pública. 

De acordo com a primeira Constituição Política Federal Brasil (de 25 março 1824) no 

art.6 São cidadãos Brazileiros (sic); inciso primeiro os que no Brazil (sic) tiverem nascidos, 

quer sejam ingênuos ou libertos, ainda que o pais seja estrangeiro, uma vez que este não 

resida por serviço de sua Nação. E o art. 179, inciso XXXII. A instrucção (sic) primária e 

gratuita a todos os cidadãos. Todavia, no que se refere o direito dos escravos e dos pretos 

africanos à educação formal, eles não tiveram esse direito de cidadão respeitado, pois outras 

legislações foram criadas para proibir o acesso destes à instrução formal. 

Diante de fatos históricos de negação da existência dos escravos e dos pretos africanos 

como cidadãos brasileiros, que os deixaram à margem da sociedade em todos os âmbitos 

social, a exclusão dos negros ocorreu durante todo o processo educacional brasileiro, aos dias 

atuais, pois a população negra foi muito prejudicada em relação à qualidade do ensino público 

que recebera, porque em uma sociedade capitalista a educação não é oferecida para todos os 

cidadãos com mesma qualidade. Sempre houve dois modelos educacionais no Brasil, um para 

ricos e outro para os pobres, que em sua maioria são negros. Estes recebem uma educação 

voltada para formação de mão de obra. Assim como no conto, a personagem Lucinda a 

mucama do século XIX, recebeu um tipo de educação voltada para o trabalho doméstico. 

Os negros no Brasil no século 21, mesmo tendo um nível de escolaridade igual a das 

pessoas brancas, ainda ganham menos que elas exercendo a mesma função. Os negros no 

Brasil século 21, mesmo tendo um nível de escolaridade igual a das pessoas brancas, até então 

ganham menos que os brancos exercendo a mesma função profissional, principalmente a 

mulher negra ganha menos ainda por conta do preconceito, do racismo existente em nossa 

sociedade, que é a causa de  tanta  desigualdade social, entre os negros e os brancos. Apesar 

das Políticas Afirmativas de Reparação, a desigualdade social é uma realidade em nosso  pais. 
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2. A OBRA AS VÍTIMAS - ALGOZES 

 

 

Joaquim Manuel de Macedo (1820–1882) foi escritor de sucesso romancista da 

primeira geração do romantismo brasileiro escreveu o primeiro romance A Moreninha, (1844) 

considerado o representante da literatura brasileira, no Brasil. Em todo século XIX, ele foi o 

escritor mais ajustado por ter uma via de comunicação fácil, e por suas obras em um pequeno 

valor literário, principalmente social, pelo fato dele ter se esforçado em transpor a um gênero 

novo entre  os tipos, as cenas da vida de uma sociedade em fase de estabilização, lançando 

mão de estilo, construção, recursos narrativos os próximo possíveis da maneira de ser e falar 

das pessoas que iriam ler (CANDIDO, 1975). 

O Romantismo surgiu na Europa, no século XVIII, em alguns países como Alemanha, Itália, 

Inglaterra e França. Foi na França que o Romantismo se desenvolveu com os ideais de 

liberdade igualdade e fraternidade propagados  na Revolução  Francesa, e com a publicação 

de obras de artistas franceses como: François-René de Chateaubriand precursor do 

Romantismo “ Génie Du Christianisme” ( 1797), Vitor Hugo “ odes e Baladas” (1827), depois 

o Romantismo se espalhou por todo mundo até chegar as América. No Brasil o Romantismo 

chegou no século XIX, em um momento de transição de poder em que os políticos e os 

artistas brasileiros suspiravam pela independência, um dos principais representante foi 

Joaquim Manuel de Macedo com publicação de  A Moreninha, que deu origem à Literatura 

Brasileira, pois Macedo escreveu sobre o cotidiano das pessoas que viviam aqui no  Brasil. 

Uma das principais Características do Romantismo brasileiro é o nacionalismo Manifestação 

de vida, exaltação  afetiva, tomada de consciência, afirmação do próprio contra o imposto. 

(CANDIDO, 2000). 
O Romantismo brasileiro foi por isso tributário do nacionalismo; embora 

nem todas as manifestações concretas se enquadrasse nele. Ele foi o espírito 

diretor que animava a atividade geral da literatura [...] no Romantismo. 

Sobretudo nos países novos e nos que adquiriram ou tentaram adquirir 

independência, o nacionalismo foi manifestação de vida, exaltação afetiva, 

tomada de consciência, afirmação do próprio contra o imposto. Daí a 

soberania do tema local e sua decisiva importância em tais países entre os 

quais nos enquadramos. Descrever costumes, paisagens, fatos, sentimentos 

carregados de sentido nacional, era libertar-se do jugo da literatura clássica, 

universal, comum a todos, preestabelecida, demasiado abstrata [...]. 

(CANDIDO, 2000, p. 15 -16). 

 

Desse modo, o Romantismo brasileiro rompeu com os costumes arcaicos da literatura 

clássica, dando lugar a um novo sentimento nacionalista cheio de patriotismo, voltado para 

valorização da cultura local, por isso a importância da narrativa ficcional em prosa, de forma 

acessível e nova de expor a realidade, oferecendo a maior veracidade e aproximando o leitor  

ao texto. Nesse sentido Joaquim Manuel de Macedo escreveu As Vítimas- Algozes: quadros 

da escravidão (1869) ficções - de grave conteúdo  social, como  as que consagrou o problema 

da escravidão.( CANDIDO, 2002,p. 42). 
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“ E no furor desmedido 

Saltar, raivando atrevido, 

O ramo, o tronco estalar, 

Morder os coes que o morderam...  

De vítima feita algoz, [...].Castro Alves. 

 

Macedo formou- se em medicina, mas não exerceu a profissão. O primeiro romance A 

Moreninha, com o qual ele obteve um grande sucesso junto aos leitores da classe media. 

Além de escrever vários romances que seguiam a mesmo estilo do primeiro, ele também 

escreveu peças teatrais e outros gêneros literários. Foi jornalista, deputado e professor de 

História e geografia, também preceptor dos filhos da princesa Isabel. Enquanto escritor, 

Macedo escreveu vários romances urbanos que representavam a vida social da burguesia da 

capital do império. No romance A Moreninha, o autor apresentou o comportamento da 

burguesia carioca seus costumes, namoros, casamentos, “E assim como Alencar inventou o 

mito heroico, Macedo deu origem a um mito sentimental, A Moreninha, padroeira de namoro 

que ainda faz sonhar as adolescentes.” Candido ( 1975) . Nesta obra de Macedo, fica evidente 

as marcas do romantismo como: a realidade, a verossimilhança, ocasional; a linguagem, 

familiar e espraiada. Eis a estética dos seus romances, seu estilo coloquial deu estabilidade à 

sua obra com um pouco de realismo e uma sensibilidade para as questões sociais do seu 

tempo. A obra As Vítimas- Algozes: quadros da escravidão (1869) foi escrita quase duas 

décadas antes de que fosse decretada a Abolição da Escravatura no Brasil (1888) Suas três 

histórias são um testemunho das ideias que circulavam à época e que fizeram parte do 

processo que pôs fim à escravidão essa forma abjeta,em grau supremo, de exploração do 

homem pelo homem (CLARET, 2010). 
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3. A EDUCAÇÃO NO BRASIL NO SÉCULO XIX 

 
 

A educação no Brasil do século XIX, ao menos no nível básico, era garantida por lei 

como determinava a Constituição Política do Império do Brasil de 25 de março de 1824, no 

artigo 179, inciso XXXII, o qual garantia que “a instrução primária é gratuita a todos os 

cidadãos”. 

A lei de 15 de outubro de 1827 mandou criar escolas de primeiras letras em todas as 

cidades, vilas e lugarejos, e escolas de meninas nas cidades mais populosas, porém estas 

medidas não foram cumpridas. 

A lei n.1, de 1837, determinava-se que criassem as primeiras escolas públicas para 

meninas, as quais ensinariam as instruções primárias, em três classes, nas matérias 

compreendidas no art.1º menos decimais e proporções, “e a coser, bordar, e os mais misteres 

próprios a educação domestica [sic]”. 

 Artigo 1. 

1ª Leitura, e escrita; as quatro operações de arithmetica sobre números 

intieros, fracções ordinárias,e decimaes, e proporções:princípios de 

Moral Christã e da Religião do Estado; e a grammatica da Nacional.2ª  

e pratica. 3ª Elementos Geographia. ([sic],BRASIL,1837 online). 
  

Segundo Xavier e outros (1994 apud SOUZA), apesar da legislação, prever estas 

escolas para meninas, na prática, apenas as meninas pertencentes às camadas superiores e 

médias  recebiam em graus variados, uma educação doméstica, ao passo que nas camadas 

populares nem se cogitava a instrução das mulheres. Então muitas foram as leis criadas para 

que as mulheres recebessem uma educação formal, pois a maioria das escolas primárias eram 

para os meninos. No Brasil a educação formal foi implantada no período colonial, com a 

chegada dos jesuítas e com a criação das escolas de primeiras letras, mas as instruções 

primárias oferecidas não alcançavam a todos os “cidadãos”, pois eram poucas as pessoas que 

tinham acesso à instrução formal nas escolas primárias, aquelas que estudavam apenas 

aprendiam ler e escrever. De acordo com (PILETT 1996, p.34), 

 

Os jesuítas responsabilizaram-se pela educação dos filhos dos senhores de 

engenho, dos colonos, dos índios e dos escravos. A todos procuravam 

transformar em filhos da Companhia de Jesus e da igreja, exercendo grande 

influencia em todas as camadas da população e, os que se convertessem à fé 

católica e fossem batizados, os padres acenavam com as glórias do paraíso; 

que resistiam eram ameaçados com as penas do inferno [...].
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Durante todo o processo de implantação das escolas de primeiras letras no Brasil, o 

interesse da coroa portuguesa não era apenas de ensinar a ler escrever e, sim, de dominar os 

nativos para que eles (os portugueses ) tomassem posse das terras e das riquezas naturais do 

país, preparar os filhos dos colonos para ingressar no ensino secundário e superior, e os 

escravos para obedecer ao senhor de engenho. Esse era o objetivo dos colonizadores. 

Os jesuítas logo compreenderam que não seria possível converter os índios à 

fé católica sem, ao mesmo tempo, ensinar – lhes a leitura e a escrita. Por 

isso, ao lado da catequese, organizavam nas aldeias escolas de ler e escrever, 

nas quais também se transmitiam o idioma e os costumes de Portugal. No 

ensino das primeiras letras, os jesuítas mostraram grande capacidade de 

adaptação. Penetravam com igual facilidade na casa grande dos senhores de 

engenhos, na senzala dos escravos e nas aldeias indígenas. Em todos os 

ambientes procuravam orientar na fé jovens e adultos e ensinar as primeiras  

letras às crianças adaptando-se às condições especificas de cada grupo. Para 

o trabalho junto aos índios aprendiam e ensinavam sua língua nos colégios; 

utilizavam-se de órfãos vindos de Portugal para atrair mais facilmente as 

crianças índias e, através destas, buscavam conquistar seus pais. (PILETTI, 

1996, p.34). 

Depois que os jesuítas foram expulsos do Brasil em 1759, foram extintos dezoito 

estabelecimentos de ensino secundário e cerca de vinte e cinco escolas de ler e escrever . Em 

seu lugar passaram a ser instruídas algumas aulas régias [...] (PILETTI,1996). De acordo com 

Cardoso ( 2003) no período colonial quase não havia escolas no Brasil, sendo que o ensino era 

ministrado, predominantemente, pelos jesuítas. No Rio de Janeiro, neste período havia 

seminários mantidos por ordens religiosas que tiveram um papel importante para educação 

dos filhos de famílias ricas, mas que também recebiam meninos de família de poucas posses 

que vislumbravam na carreira religiosa uma ascensão social. 

Contudo, a educação no período colonial era um artigo de luxo, poucos eram os que  

tinham acesso, como na afirmação já citada por Cardoso (2003), que só os meninos de família 

ricas estudavam, e alguns meninos de família poucas posses eram  favorecidos. As meninas, 

negros e escravos, eram excluídos das escolas de primeiras letras. 

Segundo Pilleti (1996), pode-se afirmar que o objetivo das reformas pombalinas, de 

criar a escola útil aos fins do Estado, passaria a ser concretizado, mas apenas no que diz 

respeito ao ensino superior. Agora, seria necessário formar no Brasil a elite dirigente do país. 

Por isso, Dom João criou diversos cursos: 1 no Rio de Janeiro, a Academia de Marinha (1808), 

Academia Real Militar(1810), cursos de Anatomia e Cirurgia (1808), laboratório de Química 

(1812), curso de Agricultura (1814), Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios (1816); na 

Bahia, curso de Cirurgia (1808), cadeira Economia (1808), Agricultura (1812), curso de 

Química (1817) e curso de desenho Técnico (1817). 
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Dessa forma, todas as mudanças que ocorreram no processo educacional brasileiro, 

depois da chegada da família real portuguesa no Brasil, tinha como prioridade a educação dos 

filhos dos colonos, para a formação de uma parte da sociedade brasileira letrada, pois a 

instrução primária, ou seja, o ensino das primeiras letras deixou de ser de interesse do 

império, pois antes a educação era voltada para dominar os índios e os escravos. Para isso os 

jesuítas utilizavam o ensino das primeiras letras às crianças e também “utilizavam-se de 

órfãos vindos de Portugal para atrair mais facilmente os filhos dos índios e, através destas, 

buscavam conquistar as terras brasileiras” Pilleti (1996). 

Com a chegada da família real portuguesa no Brasi1 em 1808, e com a independência 

do Brasil em 1822, a educação brasileira passou por várias transformações, e o interesse do 

imperador, no que diz repeito à educação, não era mais de ensinar as primeiras letras aos 

índios, negros, escravos e colonos, mas sim implantar no país um sistema de ensino voltado 

para a elite, no qual criou-se escolas de nível superior para a formação dos filhos dos senhores 

de engenho, para que estes ocupassem os lugares de poder no pais. Com a chegada da família 

real portuguesa ao Brasil ocorreram  muitas mudanças em vários setores da sociedade, no 

tocante à educação e a cultura, e com eles vieram alguns profissionais, para prestar serviço a 

corte.[...]o Rio de Janeiro tornou-se a nova sede portuguesa e centro de todo processo político. 

Por conseguinte, o ambiente cultural da cidade renovou-se; muitos estrangeiros vieram com 

pesquisadores, naturalistas, professores e médicos, além de educadores francesas e 

portuguesas para instruir a nova  elite que estava formando. (Cardoso, 2003, ). 

Então, neste período da história da educação brasileira, imperial  buscou capacitar a  

elite para que esta assumisse a política e os cargos públicos no país, porém, esta educação era 

direcionada para os meninos da elite, sendo que todos os recursos foram para o ensino 

secundário e superior. Todavia, alguns meninos de pouca posse que deslumbravam com  a 

carreira religiosa ou com a  ascensão social, estudavam  nos seminários que funcionavam com 

instituição de ensino no período colonial,como  por exemplo os seminários de São Joaquim e  

São José, ambos criados em 1839.
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4. A EDUCAÇÃO DA ELITE BRASILEIRA NO SÉCULO XIX NA OBRA AS 

VÍTIMAS-ALGOZES 

 

No meado do século XIX, na obra As Vítimas- Algozes: quadros da escravidão (1869 ) 

destaca os tipos de educação adotados no Brasil imperial e a forma que cada um era aplicado, 

a depender do gênero e classe social, em sua obra o autor expressa esses tipos de educação. 

Na obra As Vítimas- Algozes, a educação é abordada de forma diferenciada, quando se 

diz respeito ao gênero e a classe social. Macedo apresenta em sua obra uma família 

tradicional da época do império. No livro em questão, Macedo (1869) narra como Florêncio 

da Silva era honrado, inteligente e rico negociante da pequena cidade, da província do Rio de 

Janeiro, e também um pouco agricultor por distração e gesto. Ele era casado com Leonídia, o 

tesouro de uma esposa modelo; e dois filhos, a quem idolatrava. Liberato, o mais velho, que 

fazia na Corte os seus estudos de preparatórios, e Cândida, que completava então onze anos 

de idade, sem falar em Frederico, filho de Plácido Rodrigues, fora criado nos peitos de 

Leonídia, e que também pertencia ao seu coração. 

Então, o filho mais velho de Florêncio e seu irmão de criação foram estudar na Corte 

do Rio de Janeiro, como era o costume dos pais daquela época, em que viam nos filhos 

homens a continuação do seu nome. Por isso, o enviou para estudar na Corte, de acordo com o 

sistema de ensino do período imperial, que tinha como objetivo instruir os meninos, para ter 

uma formação no exterior, e depois voltar a sua terra natal para ocupar cargos públicos, 

políticos e continuar os negócios da família no país. 

 
[...] chegaram da Europa Liberato e Frederico, que depois de haver 

terminado no Rio de Janeiro seus exames de humanidades, e obtido no 

Imperial Colégio de Pedro II os diplomas de bacharéis em letras, tinham ido 

para o Velho Mundo civilizado fazer nas mais famosas e competentes 

escolas estudos regulares de agricultura. Florêncio da Silva e Plácido 

Rodrigues destinavam sabiamente seus filhos à tranquila, feliz e moralizada 

vida agrícola; mas querendo os lavradores ilustrados e perfeitamente sabidos 

em agricultura, os haviam mandado a entesourar ciência e teorias relativas 

preparando-lhes no Brasil vasto e fácil campo para que eles as aplicassem, 

corrigissem, e aproveitassem na prática. (MACEDO, 2010, p.188). 

 

Desse modo, a citação acima representa a formação intelectual do sujeito no Brasil em 

meados do século XIX, tendo na agricultura sua principal fonte de renda. Florêncio da Silva, 

por exemplo, explorava a cultura do algodão, e Plácido Rodrigues era um fazendeiro e 

capitalista, além de mandarem seus filhos estudar fora do país. 
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Todavia, Cândida por ser mulher, recebeu uma educação domiciliar no seio de sua 

mãe, acompanhada de professores particulares, pois a maioria das meninas nesta época do 

Brasil imperial era instruída para o casamento, apesar da lei de 1827 determinar  a criação de 

escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares, e escolas para as meninas nas 

cidades e vilas mais populosas. No entanto, só na lei de n.1de 1837, que fora criada a escola 

pública de instrução primária para meninas, as quais excluíam conteúdos como noções de 

geometria que limitava a instrução aritmética e só eram permitidos às meninas aprenderem as 

quatro operações, ler e escrever, além das prendas domésticas. 

Durante todo o processo educacional no Brasil as legislações e decreto, restringiam o 

acesso à educação formal da mulher, pois antes da obra As Vítimas Algozes ser escrita em 

1869, foi abaixado o Decreto de nº1, 331-A. de Fevereiro de 1854, no artigo 50, afirmava que 

nas escolas para o sexo feminino, além do objetos da primeira parte do art.47, diz que se 

ensinarão bordados e trabalhos de agulhas mais necessários. 

 

Art.47. O ensino primário nas escolas públicas comprehende: A instrucção 

moral e religiosa, A leitura e escripta, As noções essnciaes da grmmatica.Os 

princípios elementares da arthimetica. O systema de pesos e medidas do 

município.Pode compreheder também:O desenvolvimento da arithmetica em 

suas applicações práticas,A leitura explica dos Evangelhos e noticias da 

história sagrada,Os elementos de historia e geographia, principalmente do 

Brasil,Os princípios das sciencias da phisica e da historia natural  aos usos  

da vida,A geometria elementar. agrimensura, desenho linear, noções de 

musica e exercicios de canto, gymnastica, e hum estudo mais desenvolvidos 

do systema de pesos e medidas, não só do município da Côrte como das 

províncias do Imperio, e das Nações com que o Brasil tem mais relações 

commerciaes (BRASIL, [sic], 1854, online). 

 
Contudo, a educação de Cândida não foi nos moldes das leis vigentes do país, pois seu 

pai, Florêncio da Silva, não permitiu o ingresso de sua filha à escola pública, preferindo 

instruí-la em casa, sob os cuidados de sua esposa. 

 

Florêncio da Silva educava e instruía sua filha ao lado sob a vigilância de 

Leonídia, que velava por ela com os olhos e coração de mãe extremosa: aos 

onze anos Cândida  falava francês, conhecia o inglês, a geografia, a história, 

tocava piano e cantava com sua voz que era naturalmente um canto mavioso, 

voz da infância, música do lar; desenhava, bordava de diversos modos e, 

ainda mal sabida em tantos dotes, conservava todos seus os mestres, e com 

eles apurava o estudo do que apenas aprendera os rudimentos. (MACEDO, 

2010, p.154). 
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Diante de fatos históricos acerca da educação da mulher no Brasil, uma mulher foi 

pioneira na luta para que as mesmas recebessem as instruções educacionais, iguais aos dos 

homens. Esta mulher chamava-se Nísia Floresta, educadora e escritora, que teve a iniciativa, 

em 1837 de fundar no Rio de Janeiro o colégio Augusto para as meninas, com a mesma 

qualidade de ensino que aos dos meninos, pois ela não aceitava que as meninas recebessem 

uma educação limitada. 

 

[...] a educadora funda o Colégio Augusto, dedicado à educação feminina, 

Ela reflete: Por que a ciência nos é inútil? Porque somos excluídas dos 

cargos públicos; e porque somos excluídas dos cargos públicos; porque não 

temos ciências [...] Eu digo mais, não há ciência, nem cargo público no 

Estado, que as mulheres não sejam naturalmente próprias a preenchê-los 

tanto quanto os homens. (FLORESTA, 1989, apud SOUZA, 2011, p. 52-73). 

 

Nísia Floresta ( 1810-1885) foi uma mulher à frente do seu tempo. Educadora, 

escritora, enxergava  na mulher um potencial, além das condições inferiores impostas pelos 

políticos e pela sociedade machista do período imperial, em que a lei n. 1837, determinava 

que a mulher só pudesse aprender a ler e escrever e adotar as prendas domésticas. 

Por isso, Floresta criou o Colégio Augusto, excepcionalmente para as meninas para 

prepará-las e ocuparem espaços que antes eram exclusivos dos homens, a exemplo de cargos 

como “serviço público no Estado”. 

De acordo com Rejiane Souza (2011), Floresta implantou um currículo inovador que 

propunha uma nova pedagogia, diferente das que vinham sendo aplicadas em outros 

estabelecimentos de ensino. A educação feminina recebida como prática era voltada para 

homens. O colégio admitia a educação da mulher, por meio das disciplinas como latim, 

francês, italiano, e o inglês, e com suas gramáticas e literaturas; o estudo da Geografia e 

História do Brasil, e também a prática de Educação Física. 

Dessa forma, com a nova pedagogia, a autora quebra com o paradigma educacional 

imposto pela lei, que tinha por finalidade educar as meninas para o casamento. Se para as 

meninas brancas e livres ter acesso à educação mesmo determinada por lei, as dificuldades 

eram enormes, imaginemos a menina que era filha de escravos que não tinha direito a 

instrução formal, se a de lei 1837 limitava à educação formal das meninas brancas, sendo que 

essa mesma lei proibia o ingresso dos filhos dos escravos à educação formal. Como está 

escrito no artigo 3 da época, são proibidos de frequentar as Escolas Públicas: 

1º Todas as pessoas que padecerem de moléstias contagiosas. 

2º Os escravos, e os pretos Africanos, ainda que sejam livres ou libertos. 
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 5. O NEGRO E A EDUCAÇÃO NO BRASIL NO SÉCULO XIX 

 

A História da educação dos escravos no Brasil (século XIX) traz fatos históricos de 

proibições vigentes nas leis que perpassaram por todos os processos educacionais brasileiro, 

no que se refere ao direito à educação dos negros escravizados. A Constituição
1
 de 1824 trazia 

no artigo 6, nos inciso I,II,e III que são cidadãos brasileiros, os que no Brasil tiverem nascido, 

quer sejam ingênuos, ou libertos, mesmo se o pai fosse estrangeiro e residisse no pais a 

serviço da nação, e os filhos ilegítimos estrangeiros com mãe brasileira, Mas os negros 

trazidos da África que residiam aqui não eram considerados cidadãos brasileiros, mesmo os 

filhos dos escravizados nascidos no pais, pois mesmo que o direito de ser cidadão estivesse 

escrito em lei, este não era cumprido. 

Em todas as legislações e por meio de decretos os negros africanos ou libertos foram 

excluídos do processo educacional do país, porque a sociedade brasileira não os reconhecia 

como cidadãos brasileiros, e essas legislações, por uma questão racial, impediu os negros de 

tirem  direito à educação formal, uma vez que a elite do período imperial tinha a educação 

como forma civilizatória para o cidadão, porém, na visão deles, os escravos não precisavam 

estudar. 

Como afirmam Cunha e outros (apud ALMEIDA, 2016), a Constituição Imperial de 

1824 previu a educação do primário gratuita a todos os cidadãos. Essa determinação excluía 

os escravizados, já de partida, do acesso aos estabelecimentos oficiais de ensino, mas 

possibilitava que a população negra liberta frequentasse essas instituições (GARCIA, 2007; 

SILVA; ARAÚJO, 2005). Conforme aportam estudos de Veiga (2008), a escola era então 

entendida como forma de civilizar os grupos vistos pela elite como impeditivas da coesão 

social brasileira: “[...] a raça forte não destrói a fraca pela arma, esmaga-a pela civilização.” 

(CUNHA, 1902, apud ALMEIDA, 2016, p.47). 

Outras leis e decretos foram criados para impedir que os negros não frequentassem a 

escola pública, tais como as Constituições de 1824, 1837, 1850, 1854, 1871. 

Visto que as leis dificultavam o acesso à educação formal dos escravos, dos pretos 

africanos e dos libertos, então outros meios para se instruir eram adotados, a exemplo da 

                                                      
1
 CP I. Art. 6. São Cidadãos Brazileiros.I Os que tiverem nascido, que sejam ingenuos, ou liberto que o pai seja 

estrangeiro, uma vez que este não resida por serviço de Nação.II Os filhos de pai Brazileiro e Os illegitimos de 

mãi Brazileira, nascidos em paiz estrangeiro, que vierem estabelecer domicilio no império.III. Os filhos de pai 

Brazileiro, que estivesse em paiz estrageiro em serviço do império embora elles não venham estabelecer 

domicilio no Brazil.. (BRASIL, 1824, [sic], online). 
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educação informal que era realizada em outros espaços, como nas senzalas, na casa grande 

quando a mucama acompanhava as aulas particulares da filha do senhor de escravo e nas 

instituições de caridade, pois, quando um aluno negro ingressava numa instituição pública, 

além das leis outros problemas contribuíram para dificultar a escolarização da população 

negra na escola pública, como o preconceito e o racismo, mas eles não foram impedidos de 

frequentar escolas particulares. 

Conforme apontam Barros (2005) e outros as escolas existiam que atendiam escravos 

e da contratação de mestres escola para a instrução no ambiente das fazendas, em que 

recebiam uma formação voltada para o desenvolvimento de trabalhos práticos.  

Segundo Silva e Araújo (2005 apud ALMEIDA; SANCHEZ, 2016) levantam fatores 

que foram importantes na conquista de instrução pelos escravizados: a existência de 

organização da população escrava de grupo voltados  a evitar o isolamento imposto pelos 

senhores, nos quais preservavam práticas culturais e religiosas, eram alfabetizados e 

aprendiam a calcular; a instrução dada por padres que, embora muitas vezes objetivasse a 

aculturação do africano  para formação de novos cristãos como nos lembra Piletti e outros 

(1996; 2005 apud ALMEIDA; SANCHEZ, 2016,237). 

A população escrava teve a sua mão de obra não remunerada e explorada por toda a 

sua existência, manter os filhos na escola sem o recurso financeiro era inviável, pois as 

crianças maiores tinham que cuidar das menores para que os pais pudessem trabalhar, e até 

mesmo elas própria tinham de trabalhar para ajudar no sustento de sua família, por falta de 

políticas públicas sociais neste período sóbrio da escravidão no Brasil, não era possível a 

permanência dos alunos negros nas instituições públicas, e também por conta do preconceito 

racial, da falta de recurso financeiro dificultou o acesso, dos filhos dos negros a escola 

pública. 

Para Barros (2005) as dificuldades para a frequência e sucesso das crianças negras na 

instituição escolar eram de dois tipos: a pobreza e a discriminação social e racial. No primeiro 

caso, esclarece que compreendia a falta de recursos para aquisição de itens como merenda, 

roupas, e materiais escolares adequados, a dispersão da população pelo vasto território 

brasileiro, associada às dificuldades de transporte e locomoção, a solicitação constante  da 

presença das famílias na escola, que era impossibilitada pelas circunstâncias de trabalho 

destas, e até mesmo a necessidade de trabalho das próprias crianças para a manutenção da 

sobrevivência das famílias, que as impediam de ter uma constância nos estudos e, muitas 

vezes, uma frequência adequada às instituições escolares. 

Dessa forma, a ausência dos alunos negros na educação formal ocorreu devido à 
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desigualdade social e o preconceito que obrigaram as crianças negras a ficarem fora da 

escola primária da época do império, e fatores como: a falta de materiais escolares, e não 

realização das atividades escolares, pelo tipo de vestimenta usada  pelas crianças, eram  

interpretados pelos professores e inspetores como indiferença dos pais e responsáveis com a 

educação de seus filhos. Para eles não davam importância da instrução para suas vidas 

(BARROS, 2005, p.88) Fatores como estes citados acima, levaram a população negra a 

investir na educação particular e informal para instruir suas crianças. Portanto, essa 

educação informal no período imperial acontecia em diversos ambientes como: na senzala, 

na casa grande, na casa do mestre de reza, alguns ambientes no qual ocorriam as aulas, e 

nem sempre eram apropriados. 

A residência do pedagogo, 

 

[...] na escola como efeito cuidar nisso e falar ao mestre para receber o 

pequeno; morava este em uma casa da rua da vala, pequena e escura. Foi o 

barbeiro recebido na sala, que era mobiliada por quatro ou cinco longos 

bancos de pinho sujos já pelo uso, uma mesa pequena que pertencia ao 

mestre, e outra maior onde escreviam os discípulos, toda cheia de 

pequenos buracos para tinteiro; nas paredes e no teto havia penduradas 

uma porção enorme de gaiolas de todos os tamanhos e efeitos, dentro das 

quais pulavam  e cantavam passarinhos de diversas qualidades: era a 

paixão predileta do pedagogo. (ALMEIDA, 2004, p. 44).   

 

O mestre de reza fazia o papel do professor da educação informal que recebia para 

ensinar as crianças pobres com algum poder aquisitivo. Ele ensinava os alunos com o 

método da repetição e do castigo, pois, quando o aluno errava pegava a sua palmatória e 

dava-lhe bolos ( ALMEIDA,2004,p.87) o mestre - de- reza era tão acatado e venerado 

naquele tempo como  o próprio mestre de escola; além do repeito ordinariamente tributado 

aos preceptores, dava-se uma circunstância muito notável, e vem a ser que os mestres - de - 

reza eram sempre velhos e cegos. Não eram em grande número, por isso viviam em grande 

atividade, e ganhavam sofrivelmente. Andavam pelas casas a ensinar a rezar aos filhos, 

crias e escravos de ambos os sexos. 

Portanto, conforme o auto Manuel Antônio de Almeida descreveu no romance 

Memórias de um Sargento de Milícias (1854), parte da  população era negra e pobre, 

porém aqueles tinham condição financeira de pagar aulas particulares, eram educadas 

informalmente por mestres de- reza que “tinha traje especial: vestia-se como todos, e só o 

distinguia era ver - se- lhe constantemente fora de um dos bolsos o cabo de uma palmatória.” 

(ALMEIDA, 2004, p.87). 
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5.1 AS LEGISLAÇÕES E A EDUCAÇÃO DO NEGRO  

 
No decorrer da pesquisa para realização dessa monografia ficou constatado que, as leis 

criadas pelos políticos, vigentes no período imperial em relação aos direitos dos negros 

escravos ou africanos libertos, visava impedir a ascensão da população negra. A sociedade 

daquela época, nos dias atuais, reflete no abandono social dessa etnia. Desde a Constituição 

Política do Império de 1824, declarava, que nascidos no país filhos dos escravos ou negros 

libertos, eram considerados cidadãos brasileiros; porém, a Lei nº1 de 1837 dava o direito ao 

acesso das meninas brancas frequentar a Escola Pública, proibia o ingresso das crianças 

negras no ensino formal. O art.3º tinha por finalidade o seguinte: “São proibidos de frequentar  

as Escolas Públicas: 1º Todas as pessoas que padecerem moléstia contagiosas. 2º Os escravos,    

e os pretos Africanos,ainda que sejam livre ou libertos.” (BRASIL, [sic], 1837,online ).  

  A lei nº 1 império do Brasil indicava que a educação formal era para elite, 

absolutamente não era para os  negros. 

A Lei nº 581
3 

do império do Brasil. Também conhecida como Lei Eusébio de Queirós 

de 04 de setembro de 1850, previa o fim do tráfico negreiro, esta lei foi criada por pressão da 

Inglaterra, e não para beneficiar os negros, mesmo com a proibição do tráfico negreiro 

externo, todavia o trafico de escravizados continuava dentro país, os escravos que trabalhava 

cana de açúcar eram vendidos por seus donos  para trabalhar na lavoura de café. 

  
 [...] ao percorrer a costa africana no século XV, os portugueses haviam 

começado o tráfico de africanos, facilitado pelo contato com sociedades que, 

em sua maioria, já conheciam o valor mercantil do escravo. Nas últimas 

décadas do século XVI, não só o comércio negreiro estava razoavelmente 

montado como vinha demonstrando sua lucratividade [...] Os africanos 

foram trazidos do chamado "continente negro" para o Brasil em um fluxo de 

intensidade variável. Os cálculos sobre o número de pessoas transportadas 

como escravos variam muito. Estima-se que entre 1550 e 1855 entraram 

pelos portos brasileiros 4 milhões de escravos, na sua grande maioria jovens 

do sexo masculino. (FAUSTO, 2006, p. 49). 

 

A Lei nº 601 de Terras que foi criada e aprovada em 1850, foi criada para regulamenta 

posse de terra no pais,porque os donos de terras não possuíam documentos,mas o verdadeiro 

motivo da lei ser aprovada neste mesmo ano que a lei Eusébio Queirós, foi os rumores 

movimento abolicionista que já havia no país,então essa lei era para impedir que os escravos  

tivessem a posse de terra, os políticos latifundiários e  os fazendeiros e visando manter o 

trabalho escravo em suas propriedades, imediatamente, aprovaram a lei. 
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Lei de Terras como ficou conhecida a lei nº 601 de setembro de 1850, foi A 

Lei de Terras aprovada no mesmo ano da lei de Eusébio, que previa o fim 

tráfico negreiro e sinalizava a abolição da escravatura no Brasil. Grandes 

fazendeiros e político latifundiário se anteciparam a fim de impedir que 

negros pudessem também se tornar donos de terras. (DUARTE, 2019, 

online).  

 
Por certo todas as leis foram criadas, não para beneficiar os negros trazido da África,  

tampouco para os negros nascidos aqui no Brasil. A lei 601
2
 deixava explícita a proibição dos 

negros e a posse de terras, porque nos artigos 1º 2º da lei de Terras , determinavam que só 

seria possível possuir terras através da compras, pois as terras devolutas de outrem fossem 

adquiridas por outros meios que não fosse a compra, e se esta pessoa derrubasse matos, 

colocasse fogo ou plantasse nestas terras, ela estaria sujeita a penas e prisões. 

Dessa forma, com o trabalho escravo não remunerado, os escravos não podiam 

comprar terras; então, imperador e políticos, adotaram lei para proibir os escravos de tomar 

posse de terras devolutas. Por conseguinte, os escravos e os negros libertos ou africanos que 

viviam aqui, não tinham direito à moradia, além da proibição do direito à posse de terra que 

deixou um prejuízo muito grande a esta população, pois sem moradia fixa, os negros libertos 

não podiam matricular seus filhos, como determinou o Decreto 1.331, que pedia comprovante 

de residência: “A guia de deverá ser passada a pedido do pais, tutor, curador ou protetor, quer 

declarará sua  residência, estado e profissão, e a naturalidade, filiação, e idade do aluno”. Mas, como 

os filhos dos negros iriam estudar na escola pública? Se seus pais, mesmo aqueles livres, não possuíam 

um lar. Em virtude dessas circunstâncias, a Lei do Ventre foi criada para libertar os filhos dos 

escravos. 

No momento, em que a senhora de Simeão  pensa em dar-lhe  a alforria, foi 

questionada por Hermano seu genro, dizia  que  o escravo não estava preparado para receber a 

liberdade. 

Segundo Silvo Só (2013), em 1871 foi criada a Lei do ventre Livre, que supostamente  

dava liberdade às crianças nascidas de mães escravas. Fonseca e outros historiadores, no 

entanto, com boa razão, veem nesta Lei do ventre Livre uma manobra, ou pelo menos que esta 

foi utilizada como trabalho não remunerado. Se por um lado havia o compromisso do senhor 

                                                      
2
 Lei 601 art.1º ficaram prohibidas as acquisição de terras devolutas por outro titilo que não seja o de 

compra.Exceptuam-se as terras situadas nos limites do imperio com paizes estrangeiros em uma zona de 10 

legua, as quaes poderão ser concedidas gratuitamente.Art.2º Os que se apossarem de terras devolutas ou alheias, 

e nellas derribarirem Mattos ou lhes puzerem fogo, serão obrigados a despejo , com perda de befetorias, e de 

mais soffrão a pena de dous a seis mezes do prisão e multa de 100$, além da satisfação do donno causado. Essa 

pena, porém, não terá logar nos actos possessórios entre heréos confiantes (BRASIL, 1850 [sic],online). 
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tutelar de dar uma educação que preparasse o nascido livre para uma vida adulta e produtiva, 

na prática não foi bem assim que funcionou, pois com a reinterpretação da Lei, os senhores 

não só tinha um trabalhador não remunerado por longos anos. Por vezes recebiam beneficio 

do Governo, na condição de tutelador. 

A educação das crianças escravizadas no Brasil, durante o processo da abolição, foi 

motivo de muitos debates, pois a Lei do Ventre Livre aprovada a partir do projeto de 

Malheiros tinha por finalidade que os filhos dos escravos nascidos a partir de 1871 seriam 

livres; todavia, as crianças escravizadas não nasceram livres, pois logo que nascia uma 

criança, era tutelada pelo dono de sua mãe, desde seu nascimento até aos 21 anos de idade e, 

quando as crianças recebiam alguma instrução educacional, era para ser mantido, no serviço 

não remunerado. Consequentemente, os meninos eram preparados para exercer um trabalho 

mecânico e as meninas eram preparadas para o serviço doméstico. 

A Lei do Ventre Livre tinha por objetivo principal possibilitar a transição, 

lenta e gradual, no Brasil do sistema de escravidão para o de mão de obra 

livre.Vale lembrar que o lembrar que o Brasil, desde do meados do século 

XIX, vinha sofrendo fortes pressões da Inglaterra para abolir a escravidão 

Art. 1º - Os filhos mulheres escrava que nascerem no Império desde a data 

desta lei serão considerados de condição livre.§ 1. – os ditos filhos menores 

ficarão em poder sob a autoridade dos senhores de suas mães, os quais terão 

a obrigação de criá-los e tratá-los até a idade oito anos  completos.  

Chegando o filho da escrava a esta idade, o senhor da mão terá opção, ou 

receber do Estado a indenização de 600$000, ou de utilizar-se dos serviços 

do menor até a idade de 21 anos completo. No primeiro caso, o Governo 

receberá o menor e lhe dará destino, em conformidade da presente lei.§ 6º- 
Cessa a prestação dos serviços dos filhos das escravas antes do prazo 

marcado no § 1º. se por sentença do juiz criminal reconhecer-se que os 

senhores das mães os maltratam, infligindo-lhe castigos excessivos. Art.2.º - 

O governo poderá entregar a associações, por eles autorizadas, os filhos das 

escravas, nascidos desde lei, que sejam cedidos ou abandonados pelos 

senhores delas, ou tirados do poder destes em virtude do Art. 1.º - § 6º.§ 1.º - 

As ditas associações terão direito ao serviços gratuitos dos menores até a 

idade de 21 anos completo, e poderão alugar esses serviço, mas serão 

obrigadas:1.º A criar e tratar os mesmo menores;2.º A constituir para cada 

um dele um pecúlio, consistente na quota que para este fim for reservada nos 

respectivos estatutos;- 3.º A procurar-lhes, findo o tempo de serviço, 

apropriada colocação.§ 2.º - A disposição deste artigo é aplicável às Casa 

dos Expostos, e ás pessoas a quem os juízes de - órfãos encarregarem da 

educação dos ditos menores, na falta de associações ou estabelecimentos 

criados para tal fim (BRASIL, 1871, [sic], online). 
 

Desse modo, a Lei do Ventre Livre determinava que os filhos das escravizadas, 

nascidos neste período, eram “Livres”, mas estas mães não podiam ficar com seus filhos, pois 

elas continuavam cativas, e seus donos tinham a tutela dos mesmos para educá-los.Os donos 

das crianças escravizadas podiam optar ficar com as crianças ou entregá-las ao Estado em 

troca de indenização de seiscentos mil réis. 
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De acordo com Barros (2005) e outros  as discussões e ações políticas relacionadas à 

Lei do Ventre Livre foram iniciadas no final da década de 1860 e prosseguiram até 1879, ano 

em que as primeiras crianças nascidas sob a sua vigência completariam a idade de oito anos e, 

portanto, os senhores deveriam tomar a decisão de entregá-las ou não ao Estado. Os discursos 

da época enfatizavam a necessidade de uma educação moral e religiosa, além da formação 

profissional.  

Contudo, a Lei do Ventre Livre, não beneficiou os filhos das escravas, “pois a dita Lei 

do Ventre realmente só ventre era livre, porque o corpo e a alma das escravizadas estavam 

presos no cativeiro até os filhos continuavam cativos”.Os donos de escravos de posse da tutela 

dos filhos das escravizadas, sempre optavam por ficar com as crianças, para utilizar a mão  de 

obra gratuita das mesmas e, também, receber o beneficio do governo. 

Portanto, as legislações foram usadas com meios impeditivos para ascensão da 

população negra, a proibição do acesso dos negros à educação formal  foi um dos 

instrumentos de dominação e controle utilizado pela elite escravocrata. 
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 6. A MULHER ESCRAVA E A EDUCAÇÃO 

 

Quando se trata da educação da mulher escrava, nada foi feito, em seu beneficio. Se a 

legislação proibia os meninos escravos de frequentar a escola pública, as meninas escravas 

não eram nem mencionadas, pois o Decreto 1.331 - Art. 69 - nos parágrafos 1º. 2º e 3º, diziam 

que “ Não serão admitidos à matricula nem poderão frequentar as escolas; os meninos que 

padecerem moléstias contagiosas, os que não tiverem sido vacinados e os escravos.”. Durante 

o período da escravidão, a mulher escrava era vista como objeto sexual, ama de leite e no 

trabalho doméstico na casa grande. 

No Brasil escravocrata a mulher negra servia apenas como instrumento de 

trabalho e objeto de uso sexual. Os seus filhos, nascidos desta relação, com o 

senhor branco, continuavam escravos. E a falta de mulher branca na Colônia 

obrigou o colonizador luso a usar inicialmente a índia e posteriormente a 

negra com objeto de uso sexual. A mulher negra era o instrumento, o objeto 

de uso do macho branco e quando se diz trabalhar inclui-se ir para cama com 

o seu senhor. Assim como era vista pelo senhor da mesma forma:  objeto de 

uso.Daí surgiu o estereótipo da lubricidade, falta de pudor e vergonha, da 

luxúria e sexualidade exageradas da mulher negra que, por  isso, servia para 

o ato sexual. (MOURA, 1977, p.57-59). 

 

Este era o estigma que a mulher escrava carregava, por estar em uma posição 

desumana e vulnerável, pois mediante a estes fatos de exploração sexual e do trabalho 

domestico impostos pela sociedade escravocrata e pelo preconceito racial do clã da igreja 

católica, a escrava era vista apenas com um objeto de sexual do colonizador, e que esta não 

servia para casar; por isso, os jesuítas pediram aos portugueses que mandassem mulheres 

brancas para casar com os colonos. 

 

Os jesuítas, no começo se alarmaram: os lusos estavam em estado de 

danação carnal. E pediam insistentemente o envio de mulheres brancas, 

mesmo de má vida, para que elas padecessem se casar, construir família, 

voltarem aos costumes antigos hábitos de bons cristãos. Ninguém pediu – e 

não podia pedir dentro das limitações estruturais da sociedade colonial e dos 

seus valores correspondentes - que os portugueses fossem obrigados a se 

casar com as índias e negras com as quais haviam tido relações sexuais e 

filhos. Isto porque os próprios padres da SJ não viam esses povos como 

iguais aos brancos. Pelo contrario. Nóbrega dizia mesmo que os negros eram 

escravos “porque lhes veio por maldição de seus avós, porque estes cremos 

ser descendente de Cã filho de Noé, descobriram as vergonhas do pai. Por 

isso são negros e sofrem outras misérias. Porquanto são condenados por 

Deus a serem para sempre escravos dos brancos.” (MOURA,1977, p.57). 

 

Portanto, para a sociedade escravocrata (XIX), a mulher escrava não precisava ter uma 

educação formal, pois, a mesma era objeto sexual dos seus donos (MOURA, 1977 ) a mulher 

negra era o instrumento. Objeto de uso do macho branco, e quando se diz trabalhar, inclui-se 
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ir para cama do seu senhor. Assim como o escravo do eito era visto como coisa, a negra na 

cama era vista pelo senhor da mesma forma: objeto de uso. Daí surgiu o estereótipo da 

lubricidade, falta de pudor e vergonha, da luxúria e sensualidade exageradas da mulher negra 

que, por isto, servia apenas para o ato sexual. “[...] É por isso é porque sou negra escrava; com 

as escravas não precisa haver cuidados; nós temos de casar’’. (MACEDO, 1869,169 ). 

 

6.1   LUCINDA, A MUCAMA  

 

Lucinda, a personagem da obra As Vítimas- Algozes: quadro da escravidão, Macedo 

(1869), no conto, descreve as suas características físicas e o seu caráter descrito de uma forma 

positiva para o serviço doméstico, negativo e preconceituoso, quando se trata da forma física  

e do seu caráter, pois o autor descreve que a menina, aos doze anos de idade era uma crioula, 

quase mulher, tendo já tomado as formas que se modificam ao chegar a puberdade: um pouco 

magra, de estrutura regular, ligeira de movimentos. Afetada, sem excesso condenável no 

andar, viva e alegre, gárrula, e com pretensões a bom gosto no vestir, com aparência de 

compostura decente nos modos diligente e satisfeita no trabalho, perspicaz, paciente e 

mostrando-se, desde o primeiro dia, amante de sua senhora, e ufanosa do seu mister de 

mucama, costurando perfeitamente, engomando bem todas e qualquer roupa de 

senhora,sabendo trançar e anelar com papelotes cabelos de meninas, ao que ela chamava saber 

pentear, falando em modas e em figurinos franceses; bordando um pouco, exprimindo-se com 

facilidade e sem notáveis erros na linguagem trivial, e, finalmente, fazendo bonitas bonecas  

de pano. Tornou-se em poucos dias muito estimada de sua senhora. 

Lucinda apresenta estas habilidades para o serviço de mucama, porque dos sete ao 

doze anos idade fora preparada para o serviço. Lucinda aos sete anos de idade foi mandada 

por seu dono Plácido Domingo para a cidade do Rio de Janeiro, para aprender oficio de 

mucama e depois ser dada como presente a Cândida, sua afilhada, ela foi entregue a uma 

senhora viúva que era professora de particular de instrução primária, e mestra ou preparadora 

de mucamas Macedo (1869). 

Contudo, por ser uma professora de instrução primária, pouco se ensinava ler e 

escrever, pois as meninas simplesmente aprendiam os a fazeres domestico, para servir de 

mucama para as filhas dos donos de escravos ser vendida ou até mesmo ser dada de presente. 
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A pobre, mas laboriosa viúva,ensinava sem pagar a ler e escrever mal a  

meninas pobres, a barato preço, o mister de mucamas a escravas; tirava 

porém de umas e outras vantagem, porque sendo também modista, as 

meninas e as escravas eram suas costureiras gratuitas. ( MACEDO,1869, 

p.164). 

 

Para ter a formação de mucama, pouco eram as exigências, quando se tratava do 

cuidado com as meninas escravas, pois todas elas com idade diferente ficavam no mesmo 

ambiente. A professora, preparadora de mucamas, era exigente e rígida com as meninas 

escravas, para que elas aprendessem o serviço de mucama, mas quando se tratava da 

moralidade delas, a viúva só cuidava apenas para que elas não saíssem à rua. 

 

As aprendizes de mucamas dormiam todas em uma única sala.No fim de 

cinco anos Lucinda, que era inteligente e habilidosa,deixou a mestra, e 

tornou à casa de seu senhor para passar logo ao poder de Cândida, trazendo 

as prendas que presunçosa ostentava,e dissimuladamente escondidos os 

conhecimentos e o noviciado dos vícios e d perversões da escravidão: suas 

irmãs,as escravas com quem convivera, algumas das quais muito  mais 

velhas que ela, tinham-lhe dado as lições de sua corrupção, de seus costumes 

licenciosos, e a inoculação da imoralidade, que a fizera indigna de se 

aproximar de uma senhora honesta, quanto mais de uma inocente menina ( 

MACEDO,1869, p.164). 

 

Quando se trata do caráter de Lucinda, o autor cita de uma forma pejorativa, ele diz 

que a educação que a menina escrava recebera deformou o seu caráter, tornando-a indigna de 

conviver com Cândida que fora educada com todo zelo em casa aos cuidados de seus pais. 

Lucinda, A Mucama, também era chamada de crioula, era assim donos de escravos 

chamava os negros nascido no Brasil. 

 

A crioula, mucama de Cândida, era pois já então uma rapariga muito 

pervertida e muito desejosa de se perverter mais ainda mais; sabia tudo 

quanto era preciso que ignorasse para não ser nociva à sua senhor.Assim 

pois na casa de Florêncio da Silva estava posto o charco em comunicação 

com a fonte límpida. (MACEDO, 1869, p.164-165). 

 

Outra personagem da obra As Vítimas Algozes, também é chamada de Crioulo, 

“Simeão devia ter vinte anos: era um crioulo de raça pura africana, mas cujos caracteres 

físicos, aliás, favoravelmente modificados pelo clima e pela influência natural do país onde 

nascera não tinha sido afeados pelos serviços rigorosos da escravidão, embora fosse escravo, 

não trabalhava na lavoura era escravo doméstico.” (MACEDO, 1869, p,28). 

Crioulo, segundo o dicionário escolar da Academia Brasileira de Letras é “Negro 

nascido no Brasil,por oposição ao originário da África”; (BECHARA, 2011, p.378) portanto,  

Simeão e Lucinda eram brasileiros, por terem nascido no país e, também a Constituição 
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de1824 garantia aos que tiverem nascido no Brasil, quer sejam ingênuos, ou libertos de pai 

estrangeiros; porém, essas duas crianças nasceram escravas, mas não foram criadas na 

senzala, desde pequenos trabalhavam no serviço doméstico, servindo o seu senhor e seus 

filhos, Simeão como moleque de recado e Lucinda como mucama. 

Apesar de serem consideradas cidadãs, as crianças escravas não tinham direito de 

frequentar uma escola pública. Elas não tinham direito de receber a educação formal, pois 

todas as legislações  vigentes proibiam o acesso delas à instrução formal, durante todo o 

desenvolvimento do processo educacional do negro, quando estes recebiam alguma instrução 

era informal volta para o trabalho doméstico. 

No período escravista no Brasil (XIX), ter um escravo, além de ser uma fonte de 

renda, também determinava a posição social (CONFORTO, 2012). Os grandes senhores 

viviam exclusivamente do trabalho de seus negros, sendo os escravos propriedade dos 

senhores, essa não limitava à camada dos grandes   terra – tenentes. Nas cidades, pequenos   

escravistas viviam do esforço de um ou dois escravos de “ganho” ou “aluguel”. Nos próprios 

romances, encontramos negras alugadas como amas de leite, como vendedoras de quitutes; 

cativos barbeiros, artesãos pintores etc. Havia total consenso social sobre o direito senhorial à 

exploração e à utilização do negro. Sua posse era símbolo de status. 

Consequentemente, os negros além de trabalhar na lavoura, tinham que desempenhar 

outras funções subalternas, tais como: O negro carregador, que figurara no meio urbano. Eram 

escravos que conduziam toda e qualquer carga, também eram exercidos pelos escravos os 

ofícios de padeiro, calceteiro, impressor, pintor de tabuletas e ornamentação, construtor de 

móveis e de carruagens, fabricantes de ornamentos militares e de lampiões, artífice objetos de 

prata, joalheiro e litógrafo. Muitos escravos trabalhavam ainda como alfaiates, sapateiros, 

barbeiros cabeleireiros, curtidores, ferreiros e ferradores. O artífices estrangeiros que 

chegavam à cidade do Rio e Janeiro traziam o apuro e a diversificações das qualificação 

profissionais do escravo [...] (CONFORTO, 2012). 

Entretanto, na época da escravidão, todos os trabalhos manuais eram feitos por 

escravos, pois para os escravocratas, trabalhar significava inferioridade, então, todos os 

trabalhos braçais eram feitos por escravos adultos e também por crianças, desde os trabalhos 

na lavoura a levar um recado, a entregar encomenda, cuidar limpeza da casa grande, lavar 

roupa e engomar, enfim, quando se tratava de trabalhos manuais era “coisa de preto”. 

O viajante Ewbank contava, em A vida no Brasil, que um jovem de boa 

família de dezoito anos, foi convencido a honrar um importante 

estabelecimento comercial com seus serviços de escritório de firma. 

Certavez, um dos sócios entregou-lhe um pacote não duas vezes maior que 



28   

 

 

 

uma carta e pediu – lhe que o levasse a outra firma vizinha. O jovem olhou o 

pacotinho, olhou o comerciante; segurou o pacote entre o polegar e o 

indicador, tornou a olhar para o pacote, meditou um momento, saiu pela 

porta afora e depois de dar alguns passos, chamou um negro que atrás dele 

levou o pacote ao destinatário. (CONFORTO, 2012, p. 62). 

 

A citação acima mostra o quanto era utilizada o trabalho dos escravos, desde fazer pequenos 

serviços à vida de servidão na lavoura de cana de açúcar e nos cafezais, todos os negros tinham que 

trabalhar adultos e crianças. Alguns autores da literatura brasileira evidenciam que as crianças negras 

trabalhavam na casa grande como moleques de recado, mucama, nas obras autores de autores como 

Aloísio de Azevedo em O Cortiço, de 1890. 

 

[...] Rita Baiana vinha acompanhada por um moleque, que trazia na cabeça 

um enorme samburá de compras feitas no mercado; um grande peixe espiava 

por entre as folhas de alface com o seu olhar embaciado e triste, contrastando 

com as rosinhas cores dos rabanetes, das cenouras e das abóbora vermelha. 

Põe isso tudo aí nessa porta no número 9, pequeno! gritou ela ao moleque 

indicado-lhe a sua casa, e depois pagou-lhe o carreto.  ( AZEVEDO,1998, p. 

56-57). 

 

Outro autor que também mencionou o trabalho da criança negra foi Machado Assis em 

sua obra Memórias Póstuma de Brás Cubas (1881), ao apresentar Prudêncio, uma 

personagem que fora uma criança negra e humilhada por seu senhorzinho que o trata como se 

fosse um animal. 

[...] eu tinha apenas seis anos. Prudêncio, era um moleque de casa era meu 

cavalo de todos os dias; punha as mãos no chão, recebia um cordel nos 

queixo, à guisa de freio, eu trepava-lhe o dorso, com uma varinha na mão, 

fustigava-o, dava mil volta a um e outro lado e ele obedecia – algumas vezes 

gemendo -, mas obedecia, sem dizer palavra, ou, quando muito, um muito, 

um – “ai nho - nhô!” – ao que retorquia: -“cala a boca, besta!” (ASSIS, 2002, 

p.32-33). 

 

Macedo também apresenta personagens que representam o trabalho forçado das 

crianças negras cativas (XIX). Em A Moreninha de 1844. 

 

[...] Fabrício fez-se acompanhar do moleque que servia Augusto, porque, 

dizia ele, tinha um papel de importância a mandar. Eram dez horas da noite e 

nada moleque. Augusto via-se atormentado pela fome, e Rafael o seu 

querido moleque, não aparecia...o bom Rafael que era ao mesmo tempo o 

seu cozinheiro limpa-botas, cabeleireiro, moço de recados e ...e tudo mais 

que as urgências mandavam que fosse. (MACEDO, 1989, p.17). 

 

Em As Vítimas - Algozes, Simeão o crioulinho. 
 

 
Até os oito anos de idade Simeão teve prato à mesa e leito no quarto de seus 

senhores, e não teve consciência de sua condição de escravo. Depois dos oito 
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anos apenas foi privado da mesa e do quarto em comum; continuou, porém, 

a receber tratamento de filho adotivo, mas criado com amor desmazelado e 

imprudente, e cresceu enfim sem hábito de trabalho, abusando muitas vezes 

da fraqueza dos senhores, sem atingir a dignidade de homem livre, e sem 

reconhecer nem sentir a submissão de escravo. (MACEDO, 1869, p.29). 

 

Todavia, Simeão apenas foi criado por seus senhores, porque sua mãe escrava tinha 

amamentado a filha deste, mas ele não era herdeiro para compartilhar os bens materiais e 

educacionais. A compaixão e o reconhecimento em breve se transformaram em verdadeira 

afeição; o crioulo era esperto e engraçado, começou fazendo rir, acabou fazendo-se amar. 

Simeão divertia, dava encanto às travessuras de Florinda. Domingo Caetano e Angélica o 

amaram em dobro por isso Macedo ( 1869). 

A literatura do século XIX configurava como viviam as crianças negras na 

sociedade escravocrata brasileira que foram exploradas de todas as formas, seja no trabalho 

doméstico ou até mesmo como bobo da corte para a diversão das famílias da elite. Simeão o 

crioulo, por exemplo, fazia parte da família de Domingo Caetano como filho de criação, 

mas não tinha direito a nada, à herança, nem à educação era privilégio das crianças brancas 

da elite. “A instrução não dá, a educação apenas arremeda as delicadezas do sentimento: a 

educação é mãe da cortesia” Macedo (1869) pois  esta fora negada a Simeão, pois não teve 

instrução nenhuma, nem estudou e nem aprendeu nenhum oficio, para viver uma vida de 

homem livre. 

As meninas escravas também eram preparadas para o trabalho doméstico, pois todas  

as famílias abastadas tinham escravas para realizar os serviços da casa; uma destas escravas 

era preparada para ser mucama. Lucinda, por exemplo, deste dos sete anos de idade foi 

aprender o oficio para ser dada de presente à afilhada do seu senhor. “[...] a regra é esta: 

toda a família que não é indigente ou pobre possui uma, algumas ou muitas dessas escravas 

é mucama da filha companheira assídua da infeliz donzela, condenada às infecções da peste 

da escravidão.” (MACEDO, 1869 p, 164). 

O preconceito racial deste período escravista representavam as mucamas como figura das 

mulheres escravizada da zona urbana e da zona rural. Nos romances de Macedo, suas 

personagens sempre estavam na companhia da sinhá, tanto dentro de casa ajudando nos 

afazeres domésticos quanto fora de casa como acompanhante. 

A figura do escravo doméstico também fazia parte do dia a dia do campo, 

eles aparecem muitas vezes, fortuitamente, na literatura do século XIX, Na 

obra Mota Coqueiro.‘uma crioula passou na , em frente a Francisco Benedito 

uma   xícara. Na obra Como na cidade, eram muitas atividades, dos escravos 

doméstico, entre  elas: cozinhar, limpar preparar o banho do senhor e 

bagagem para viagem.. No campo, encontramos a sala de tear. No romance 
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A escrava Isaura, essa sala era um grande salão toscamente construído, sem 

forro nem soalho, destinado ao trabalho das escravas, que se ocupavas, em 

fiar e tecer lã e algodão. Os móveis desse lugar consistiam em tripeças, 

tamboretes, bancos, rodas de fiar, dobraduras, e um grande tear colocado a 

um canto.(CONFORTO, 2012, p. 84, 85). 

 

 

Os papeis dos escravizados nas obras literárias. 
 

Os cativos dos romances daquela época são servidores domésticos, mucamas 

que ajudam as sinhás a se vestirem, negras que servem mesas e introduzia os 

visitantes recém-chegados. Outro constante é a figura do moleque 

doméstico. Se a cena se desenrola na rua, nela estão presentes o escravo, o 

carregador, a negra ganhadeiras, o doméstico que acompanha o senhor às 

compras. Todos eles são como uma espécie de pano de fundo Fora as 

exceções dos moleques Rafael e Tobias e da ama de leite Lucia, esses 

personagens não têm nome. Um reflexo literário da integração social 

subordinada e objetiva, na vida cotidiana, vida mão de obra escrava. Era 

natural ter escravo e se utilizar de seus serviços, como era natural ter animais 

domésticos e servir - se deles. Portanto, o narrador se despreocupava em 

nomeá-los. (CONFORTO, 2012, p. 111, 112). 

 

Dessa forma, os escravos aparecem nas obras literárias (XIX) como figurantes, além 

dos escravos adultos que compunham o imaginário nas obras literárias. As crianças escravas 

também faziam parte destas obras, os meninos negros como moleques de recado e outros 

serviços, meninas negras como mucamas servindo às filhas dos donos de escravos. Algumas 

meninas negras aparecem na literatura como parte do cenário dos romances, apenas com o 

nome de mucama: “A mucama, muito atarefada de dia, raro da casa se escapava para 

encontrar com Simeão em rápida entrevista, e trancada à noite sob o teto da família, não tinha 

o recurso da senzala ou do passeio noturno para receber o amante.” Macedo (1869) Contudo, 

as meninas escravas que aparecem como mucamas não tem identidade, nem fala, a sua 

história é narrada por um narrador, exceto Lucinda na obra As Vítimas- Algozes: quadros da 

escravidão (1869). Em meados do século XIX, Macedo deu protagonismo às personagens 

negras. Em sua obra , deu voz aos negros escravos, pois nos três contos as têm as 

personagens, capazes de expressar seus sentimentos de amor e ódio dentro das histórias. 

 

Na literatura da época, a questão do emancipacionismo esteve presente, 

sobretudo, quando travestida na visão do escravo como um cancro social. Os 

romances de estão abordam as temáticas urbanas e rural, e os personagens 

escravos aparecem com mais frequência, possuem nomes e até permanecem 

durante todo desenrolar da trama. São, pela primeira vez, personagens e 

figurantes ativos. A obra mais representativa desse período foi certamente a 

reunião em livro das três histórias folhetinesca de Macedo: As vítimas- 

algozes, de 1869. Esse livro representou a superação na descrição literária do 

negro que, como vimos até então, fizera parte da paisagem social. No 

romance, o negro pode até mesmo aparecer como paisagem principal, 



31   

 

 

 

deslocando, para segundo plano, o senhor e o homem livre, até então objetos 

únicos das tramas ficcionais nacionais. (CONFORTO, 2012, p. 118). 
 

Contudo, essa representatividade que Macedo deu aos escravos em As Vítimas- 

Algozes, não foi para ascendê-los socialmente. Nas três histórias ele apresenta os negros de 

forma pejorativa, com um sentimento de ódio, de vingança, ingratidão, lascivo, corrupto, 

imoral e pervertida. A forma física foi descrita como rude feição da crioula, inferiorizando a 

raça negra que, de vitima passa ser vilã, pois o autor atribui a maldade do sistema 

escravismo aos negros, o mesmo afirma que escravidão é um “cancro” doença degenerativa 

que deforma o caráter do escravizado pela exploração do e pelo homem. 

Na verdade, essa obra foi voltada para os brancos que leriam e preparariam os 

senhores escravocratas para a transição do trabalho escravo para o trabalho livre. Então 

Macedo exaltou a elite de leitores, não só de sinhás-moças, senhoras que sabiam ler e por 

donos de escravos e fazendeiros. As personagens descritas no romance eram brancas tidas 

como puras e cativadoras, bem como suaves e honestas. 
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7. CONCLUSÕES  FINAIS 

 
 

Na história da educação no Brasil, desde que fora criada primeira Constituição em 

1824, já vinha limitado e selecionando quais eram as pessoas teriam direito ao acesso à 

educação formal, pois no artigo 6., diz  que só são cidadãos brasileiros os  nascidos no país  

ou libertos, filhos de estrangeiros que viessem morar no Brasil. Os que prestariam algum 

serviço ao Império - sendo assim os negros, que em sua maioria eram africanos-, ficam 

excluídos do processo educacional. 

No Decreto 1.331 de fevereiro de 1854 no artigo 69., é nítida a exclusão dos negros, 

escravos ou libertos nos processos educacionais do Brasil, pois este mesmo decreto está 

explicitamente escrito que é proibida a presença do negro na escola publica: “Artigo 69. Não 

serão admitidos a matrícula, nem poderão frequentar as escolas Os meninos que padecerem 

moléstias contagiosas. Os que não tiverem sido vacinados. Os escravos.” 

Já no decreto nº.031-A, de 06 de setembro 1868, foi declarado que os negros só 

deveriam estudar à noite. Apesar da Constituição e dos decretos de lei estarem nítidos, os 

políticos da época da escravidão não pouparam esforços para impedir o acesso da população 

negra à educação formal. 

Somente com a promulgação da Constituição de 1988, foi decretado direito 

democrático, a cidadania, e a dignidade da pessoa humana, os quais garantem que nenhum 

brasileiro sofra discriminação de qualquer natureza, inclusive o preconceito racial. 

Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e 

tem como fundamentos: 

II- a soberania; 

II- a cidadania; 

 III - a dignidade da pessoa humana , ( BRASIL, 2007) 

Diante de tantos fatos históricos sobre a negação da existência do negro na sociedade 

brasileira, outras medidas foram adotadas, para reparar tamanha exclusão do negro em todos 

os âmbitos da sociedade brasileira. 

Para reparar os prejuízos educacionais sofridos pela população negra durante o período 

da escravidão no Brasil, foi incluído na lei das Diretrizes Curriculares Nacional para 

Educação das Relações Étnico-Racial e para o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e
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Africana. Tais medidas de inclusão da literatura afro-brasileira e africana no currículo do 

ensino brasileiro procuram uma forma de valorizar e acabar com o preconceito, sobre a 

cultura afro-brasileira e a cultura africana. 

A Lei nº 11.645, de 2008, artigo 26-A, nos estabelecimentos de ensino fundamental e 

de ensino médio e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e 

indígena (BRASIL, 2008). 

Portanto, desde o início da história educação no Brasil, há um histórico de direitos 

educacionais negados à população negra, porque as leis criadas no Brasil, no período da 

escravidão acerca da educação, só contemplavam a população branca. Essas leis eram um 

meio adotado pelos políticos e pelos donos de escravos para impedir o acesso dos africanos e 

escravizados ou libertos à educação formal, isto foi uma forma dos políticos daquela época 

manter os negros e libertos à margem da sociedade, pois com isso eles mentiam à mão de obra 

escrava nas suas propriedades. 

Em As Vítimas –Algozes: Quadros da Escravidão  fica evidente que os escravizados 

daquela  época em que foi escrito o romance eram tratados como objetos e os que recebiam 

alguma instrução educacional informal eram para aprender a servir seus senhores, ou até 

mesmo  serem vendidos por um preço maior ou então ser dado de presente, como caso de 

Lucinda, a mucama negra escrava que foi instruída para servir; por outro lado, Cândida, a 

sinhá-moça branca fora instruída para o casamento. 

Por fim, apesar de anos de luta da população afro-brasileira por direitos iguais no 

processo educacional brasileiro, ainda há muito que fazer, para que, de fato, as leis sejam 

compridas e os direitos da população negra se façam valer para este povo que tanto contribuiu 

no desenvolvimento econômico e cultural desta nação. 
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