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Um dos campos estabelecidos pela linguista Mattos e Silva (2004) 

para a compreensão e o estabelecimento da sócio-história do português 

brasileiro é "a reconstrução da história da escolarização no Brasil, que 

Houaiss formula como a penetração da língua escrita" (SILVA, 2004, p. 

59). A inserção do escrito no educandário e Recolhimento de Nossa 

Senhora dos Humildes, em Santo Amaro da Purificação (BA), no século 

XIX, será analisada e discutida à luz da história da cultura escrita e da 
história social linguística. Esta análise visa a contextualizar os escritos 

produzidos por mulheres que viveram naquele Recolhimento, onde 

aprendiam a ler, escrever, contar e fazer outras atividades relacionadas ao 

papel das mulheres na época. Para compreender o sistema em que o 

Recolhimento funcionava, devem ser consideradas as três direções 

apresentadas por Castillo Gómez (2003), seguindo o que propõe Chartier: 

os discursos, as práticas e as representações. Nesse contexto, a 

historicidade das normas sociais deve ser compreendida em relação aos 

usos e funções atribuídas ao escrito, no caso do Recolhimento, produzido 

pelas mulheres dessa época. Essas práticas devem ser analisadas com base 

nas representações (no sentido e função de fazer presente uma ausência e 

de exibir uma presença como imagem) geradas a partir dos discursos e 
olhares daqueles que examinaram as práticas naquela época. Propõe-se, 

assim, um novo olhar diante dos processos de inserção do escrito na 

comunidade, através da análise qualitativa de relatórios enviados ao 

presidente da província da Bahia, além de cartas, livros de registro da 

rotina do Recolhimento. O estudo visa a contribuir para a reconstrução da 

história da cultura escrita, no âmbito da escolarização e da história social 

do português brasileiro. 
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