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TÍTULO DO PAINEL: Do Lar Ao Social: Educação E Gênero No Piauí Império 

RESUMO: Este trabalho trata do papel da educação no Piauí Imperial, na segunda 

metade do século XIX. Analisa os níveis da organização educacional na província: 

primário – com as escolas de primeiras letras, secundário – encabeçado pelo Liceu 

Piauiense e profissionalizante – representado pelo Estabelecimento dos Educandos 

Artífices, bem como os fatores que influenciavam na complexidade das atividades 

desenvolvidas pelos professores, tais como: o sexo dos educandos e os locais onde se 

estabeleciam as escolas. Investiga também a finalidade da educação na referida 

província, que buscava formar os estudantes dentro dos valores sociais vigentes naquele 

período em que aos homens cabia exercer os papeis de provedor da família e de ocupar 

cargos públicos nas áreas: administrativa, política e econômica e às mulheres 

competiam as funções de esposa, mãe e educadora da prole. Percebe-se a distinção entre 

o ensino masculino e o feminino expressa nas grades curriculares que continham 

disciplinas mais elementares para as meninas e as mais complexas para os meninos. 

Portanto, nos currículos da educação primária e secundária do Piauí Oitocentista é 

possível encontrar uma fonte histórica relevante para a compreensão da educação e da 

organização social piauiense durante o Império. Assim, o modelo educacional do Piauí 

na segunda metade do século XIX, abrangia modalidades diversas e tinha propostas que 

variavam de acordo com os interesses e necessidades dos implicados, as quais naquele 

momento – para a maioria da população piauiense residente na zona rural e dependente 

da agricultura e da pecuária como meio de subsistência –, era ter acesso a uma instrução 

mínima, já para uma minoria social masculina era mister uma escolarização mais 

sofisticada, porque esta parcela  se encarregava dos empregos da burocracia estatal e da 

política. 

 


