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Introdução  

 

       A história da educação das mulheres no período colonial não se restringe à noção 

corrente de que elas viviam reclusas e se preparavam para exercer tão-somente as funções de 

senhoras do lar. Como no caso dos homens, a educação das mulheres variava de acordo com 

sua condição étnico-social – que, por sua vez, condicionava o modo como eram educadas e 

os locais onde essa educação ocorria. 

       A educação feminina é um fenômeno recente na história. Durante séculos, a mulher foi 

retratada, de modo geral, a uma situação de subordinação e dependência do pai e do marido, 

como objeto sexual do homem, colonizador e proprietário.  

Dentro de casa, as mulheres recebiam instruções de suas mães, escravas, avós, governantas e 

tias, tais como: bordar, cozinhar, costurar e outros afazeres, em sua maioria ligada ao 

cotidiano doméstico. 

       Desta forma, por um longo período, dedicaram-se a um espaço privado, e 

conseqüentemente estiveram afastadas de uma educação formal.  

Segundo Áries, “a ausência da educação feminina pode ser explicada pela exclusão da 

mulher do processo educativo pelo menos até o final do século XVII, quase dois séculos de  

diferença em relação aos homens”.(ARIES, 1981). “Além da aprendizagem doméstica as 

meninas não recebiam, por assim dizer, nenhuma educação. Nas famílias em que os meninos 

iam ao colégio, elas não aprendiam nada”.( ARIES., 1981, p.190). 

        Apesar desta exclusão, a partir do século XVIII, o ingresso das mulheres no espaço 

público intensifica-se, e a figura feminina passa a ser cuidadosamente moldada pela igreja 

de acordo com as exigências do projeto modernizador. 

A partir do século XX, diante do contexto de construção de um novo estado republicano, 

encontramos, por entre as ambigüidades existentes entre o espaço público e o espaço 
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privado, a idéia de civilização e educação, que expandia-se por todo mundo sob a forma de 

progresso técnico e científico. 

        No Brasil, a relação entre civilização e educação estiveram presentes desde os tempos 

em que os conservadores fluminenses, apelidados de “saquaremas”, estabeleceram sua 

direção sobre o estado Imperial, como projeto de construção de uma nova classe dirigente, 

encabeçada pela coroa. 

      Na viabilização do “projeto saquarema”, a instrução pública apresentava-se como 

elemento essencial para a expansão da classe e para a “formação do povo”, funcionando 

como um laboratório de atuação política, capaz de imprimir à nação os rumos ditados pela 

civilização. 

 

                            

Assim  a  instrução cumpria – ou deveria cumprir – um papel fundamental 

que   permitia – ou   deveria permitir que o Império se colocasse ao lado 

das ‘Nações    Civilizadas’. Instruir ‘todas as classes’ era, pois, o ato de 

difusão das Luzes que   permitia romper as trevas que caracterizavam o 

período colonial; a possibilidade  de estabelecer o primado da Razão, 

superando a ‘barbárie’ dos  Sertões’ e a ‘desordem’ das Ruas; o meio de 

levar a efeito o espírito dAssociação ultrapassando as tendências localistas 

representadas pela Casa além  da oportunidade de usufruir os benefícios do 

Progresso, e assim romper com as concepções mágicas a respeito do 

mundo e da natureza. (SCHWARTZMAN ,  2000). 

 

         No entanto, a proposta iluminista de levar a instrução a todas as classes, excluía 

evidentemente o mundo dos escravos. E, também deixava de contemplar as mulheres, o que 

fortalecia uma exigência da sociedade imperial que atribuía a elas, o mundo de casa, sob o 

domínio do patriarca. 

        Desta forma, o projeto passou a evidenciar tais dificuldades existentes, além de esbarrar 

no próprio “sentimento aristocrático”, que permitia à classe senhorial, a manutenção e o 

estabelecimento de distinções, não conseguindo quebrar completamente o monopólio que os 

pais exerciam sobre a família. 

        Mas, aos poucos, com a Independência, algumas mulheres começariam a reivindicar o 

acesso a educação como via de integração no processo civilizatório da nação.  

        A princípio, na primeira metade do século XIX, surgiram pioneiras, como Nísia 

Floresta, discípula de Comte, e as precursoras do feminismo no Brasil. Elas fundaram o 

Colégio Augusto, propondo a ampliação do currículo do ensino feminino nos moldes 

clássicos e humanísticos, e mesmo apesar de tanto esforço não conseguiram ir adiante.  

       A partir da segunda metade do século, a situação começa a modificar-se lentamente, 
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acompanhando os passos da transformação da sociedade – e aproximando-se cada vez mais 

da realidade presente no nosso recorte temporal.  

      Vale lembrar que, com a fundação da ABE – Associação Brasileira de Educação, no 

início do século XX, a realidade passa a ser outra, e a educação, tanto feminina quanto 

masculina, assume o papel de instrumento indispensável ao “progresso social do país”. Era o 

chamado período do “entusiasmo pela educação” que tinha como objetivo “investir na 

montagem de um aparelho escolar que assegurasse a organização da ‘nação’ por meio da 

organização das culturas”. (CARVALHO,1997, p.116). 

       Tal período é descrito por Nagle no livro História Geral da Civilização Brasileira. 

Segundo ele, este entusiasmo não passava de uma “percepção romântica” dos problemas e 

soluções da sociedade brasileira e de suas soluções. O que acabaria transformando “um 

programa mais amplo de ação social num restrito programa de formação”. (NAGLE, 2000, 

passim) 

         Em contrapartida, como resposta a esta situação, surgiu por iniciativa particular, 

pequenas escolas leigas e os primeiros colégios religiosos para meninas. Permitindo que, o 

acesso da mulher à educação passasse a se constituir uma das principais bandeiras 

veiculadas pelo movimento feminista, no sentido de despertar a consciência da mulher, 

visando libertá-la da escravidão e da ignorância. 

        Assim, “as conquistas obtidas na luta pela emancipação feminina passaram a ser vistas 

como conquistas da civilização, que os homens deviam ampliar em próprio interesse, por ser 

uma condição do progresso humano”. (ALVES et al, 1982, passim) 

      Apesar de tal esforço e reivindicações feministas, as modificações somente acontecerão 

no campo da higiene, e da norma médica, pois acreditava-se que a concepção de higiene 

designariam medidas de construção de um “meio social” favorável ao desenvolvimento 

físico, intelectual e moral dos indivíduos. Ficando reservada a família as questões de 

conscientização como a formação e educação dos filhos. 

     No entanto, a figura masculina esteve ausente deste processo de formação educativa, a 

medida que prevaleceu “a idéia de que homens e mulheres estariam predeterminados, por 

sua natureza, a cumprir papéis opostos na sociedade: ao homem, o mundo externo, à mulher, 

por sua função procriadora, o mundo interno” (ALVES et al,1982, p. 55), o que valorizaria 

cada vez mais o papel da mulher como “rainha do lar”, esposa e mãe e educadora.  

Pensando assim, educar a mulher seria educar o próprio homem, pois a mãe completaria seu 

filho. Idéia essa, que a sociedade continuaria sustentando na busca de valorizar o papel da 

mulher como formadora de futuros cidadãos, e como esposas dos dirigentes da nação.  
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Ao “civilizar” a mulher através da educação, teria sido aberto, através da prática da caridade 

cristã, umcanal que lhes permitisse transitar entre as esferas públicas e privadas. O que 

contribuiu para que com o surgimento de colégios religiosos que abrigavam meninas, a 

figura feminina começasse a ganhar espaço. E, além de manter suas atividades domesticas e 

familiares, elas passariam a ter uma participação mais ampla na vida social e publica, 

através da filantropia. 

       Na visão de Margareth Rago, em seu livro Do Cabaré ao Lar, podemos encontrar alguns 

poucos discursos de militantes e anarquistas, que defendiam total emancipação da mulher e, 

conseqüentemente rejeitavam os padrões de comportamento impostos pelas famílias 

burguesas.  

       No entanto, de modo geral, “o movimento operário da época, atuava no sentido de 

fortalecer a intenção disciplinadora de deslocamento da mulher da esfera publica do trabalho 

e da vida social para o espaço privado do lar”. (RAGO, 1987, p. 63)  

       Desta forma, os colégios religiosos, em sua maioria católicos e de origem francesa, 

teriam surgido na tentativa de sustentar esta situação. “Para as elites republicanas que 

tomaram a si a tarefa de impor à sociedade o primado da Ordem, o modelo pluralista e 

hierárquico proposto pela Igreja Católica parecia mais ajustado que o assimilacionismo 

protestante”.(RAMALHO, 1976, p.153). 

      Para a igreja, a educação aparecia como uma área estratégica. O espaço institucional dos 

colégios religiosos representava a doutrina e a prática. E segundo Capanema, “além de 

reivindicar o direito do ensino religioso, no decreto de abril de 1931, a Igreja pretendia que o 

próprio Estado se voltasse contra o ensino neutro e a favor do ensino confessional católico”. 

(SCHWARTZMAN, 2000, p.42). 

       O projeto do Plano Nacional de Educação, de 1937, previa a existência de um ensino 

dito “domestico”, reservado para as meninas entre 12 e 18 anos, equivalendo a um ensino 

médio feminino – que atendia tanto as mulheres de origem humilde, como as mulheres de 

origem social mais elevada, que pretendiam manterem-se como donas de casa.  

       O resultado da implantação do modelo católico e francês de educação feminina viria 

propiciar as herdeiras da elite do século XX, a aquisição de uma marca de distinção e de 

civilidade. O que segundo Norbert Elias seria uma eficiente arma de defesa dos privilégios 

dos grupos mais elevados. 
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A história da mulher na educação e no magistério 

 

        No século XIX, ainda era marcante a hegemonia masculina. No Brasil, a integração da 

mulher ao grupo dos incapazes foi firmada por meio do Decreto nº 21 417de 1932 que se 

amparou no Código Civil de 1916. Nesse código, havia a prescrição de que a mulher casada 

devia assumir o sobrenome do marido, a quem cabia decisão sobre muitos de seus atos, tais 

como ser curadora ou tutora, pronunciar-se a respeito de herança, impetrar demanda judicial, 

de propriedade, aceitar encargo e/ou mandato,possuir conta em Caixa Econômica, trabalhar 

fora de casa, e ainda, matricular-se em Escola Normal. Tudo isso pelo fato de considerar o 

homem mais capaz e dele se apoiar em sua condição física diferenciada para fazer valer 

todas as vontades e o motivo de nessa época, o trabalho só ser bem visto para as mulheres, 

em caso de viuvez ou de extrema necessidade financeira (Almeida, 1996), pois o 

convencional era que a mulher vivesse integralmente sob a tutela masculina. 

        A educação comum aos dois gêneros era proibida naquela época em virtude da moral 

católica e dos conhecimentos científicos da ocasião preconizarem as diferenças de aptidões 

existentes entre homens e mulheres. Naquele momento histórico, os médicos eram 

considerados os detentores do saber científico. Diziam que as mulheres haviam sido feitas 

para “o sentir”, enquanto os homens tinham sido criados para “o pensar”. A seguinte 

afirmação de Lombroso&Ferrero (1896:09) constata-se o conceito que se tinha das 

mulheres: Doenças, comportamento aberrante, esterilidade ,degeneração racial eram  

alguns dos perigos decorrentes da inversão desse princípio, inclusive porque,  

o desenvolvimento do cérebro feminino resultava a atrofia do útero. 

       Esse era o motivo naquela época, que somente os homens teriam a chance de aquisição 

de conhecimento. Por isso eles podiam direcionar-se ao ensino secundário. 

As mulheres, na maioria, quando se interessavam por obter alguma cultura, eram 

encaminhadas às escolas normais, destinadas à profissionalização de docentes no/do ensino 

fundamental. 

      A luta pela igualdade de direitos entre sexos tem sido longa, embora no século atual, seja 

motivo para servir de manchete aos veículos de comunicação geral. 

Na profissionalização, na década de 1950 do século anterior, há a notícia de uma mulher que 

enfrentou dificuldades diante do poder dos departamentos em um colégio inglês como atesta 

uma publicação de Floresça(1992). 

       Entretanto, o magistério para crianças, por ser uma atividade que muito se aproxima das 

funções maternas, carrega a mesma carga emocional que envolve essa tarefa. Encontra-se na 
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mulher o endereço considerado mais adequado ás habilidades que lhe são peculiares e que 

lhe favorecem melhor desempenho nesse setor, desde o século XIX. Trata-se de fatores tais 

como: “ [...] a   escolarização  das  mulheres em  Escolas Normais; o ideário da vocação 

conjugado com as habilidades femininas; a saída dos homens esse mercado de trabalho; a 

possibilidade de salários iguais. (HYPÓLITO,  1997:55).  

       Outros, que também podem ser enumerados como relevantes nesse contexto, por levar 

essa profissão a uma feminização, generalizou-se por todo o ocidente a provocar mudança 

no perfil do professor. Normalmente, mantém-se o contato inicial com aqueles que na 

infância buscam por uma escola. Almeida (1996:178) esclarece o fato da seguinte forma:      

O exercício do magistério representava um prolongamento das funções 

maternas e instruir e educar crianças era considerado aceitável para as 

mulheres. 

         O ser humano por possuir um organismo mais complexo, com maiores possibilidades 

quanto à capacidade para aquisição de conhecimentos e para variedade de uso de seu 

comportamento cognitivo, tem oportunidade de fazer opções quanto a diversas situações e 

formas de educação de seus filhos. Sobre isso, Dália (1983: 15) tem a seguinte opinião: 

         O assunto é motivo de interesse dos cientistas sociais, pois o ato pode 

afetar tanto o plano individual como o plano grupal, uma vez que  

vidas humanas são influenciadas e modificadas por causa das 

crenças e preconceitos que se baseiam nas diferenças entre homem e 

mulher. 

         O fenômeno da feminização do magistério teve lugar desde o século XIX e não 

ocorreu de forma sincronizada nos diferentes países em virtude de particularidades 

nacionais. A ocorrência desse fato deve-se à expansão da rede escolar do ensino básico nas 

transformações políticas, sociais, culturais e econômicas que ocorreram nesse século e nas 

primeiras décadas do século XX. 

       No entanto, no início do século XX a educação da mulher ainda era incipiente com a 

forte influência da Igreja Católica. Na época, era oferecida principalmente em colégios e 

internatos religiosos, e somente, as moças que pertenciam à camada privilegiada tinham a 

eles acesso. Almeida (1996: 180) faz o seguinte comentário: 

       O pensamento conservador da Igreja Católica conseguia opor obstáculos à  

educação e profissionalização das mulheres, sob o argumento da 

necessidade de preservá-las moralmente e mantê-las ao abrigo dos  

desvios de conduta que o excesso de instrução poderia possibilitar. 

Anais do VII Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 27 a 29 de novembro | 2019 | ISSN 2447-5416 

 



        O magistério tem sua história no Brasil e, em outros países, ligado à desvalorização 

ócio financeira. Essa situação não teve o processo da feminização comocausa, pois ela foi 

anterior ao magistério, o qual sempre foi tido como uma profissãosem valor e sem prestígio 

social. Etzioni em seu artigo The Semi-Professions andTheir Organization (1969) focaliza 

socialmente os trabalhos de ensino e enfermagemcomo semiprofissões. Esse fato deve ter 

sido o motivo que levou nos Estados Unidos,na metade do século XIX, Horace Mann e 

Catherine Beecher (por motivo da frase deBeecher) a definirem o magistério como uma 

verdadeira profissão de mulher(Anderson, 1988). Almeida em seu trabalho (1996: 60) 

registra a nota escrita em 1918pelo inspetor de instrução pública, Benedito M. Tolosa, em 

um de seus relatórios de visitas, O professor ganha atualmente apenas o suficiente para não 

morrer de fome, morando pessimamente e vestindo mal; não pode pois  

economizar um tostão sequer para constituir um pecúlio capaz de ampará-lo na adversidade. 

        Esse processo em sua evolução histórica caracterizou-se como um fenômeno, que se 

generalizou no Brasil e em vários países ocidentais, tendo acompanhado o processo de 

desenvolvimento da industrialização e urbanização, que apresentam características próprias 

da formação social e econômica capitalista. A consolidação do capitalismo e desses 

processos de crescimento fez que se emergissem essas transformações, que geraram novo 

tipo de sociedade, sintonizada com exigências e, dentre elas, a de um sistema escolar cuja 

competência didática atendesse às demandas do modelo econômico social. Severino (1996: 

69) assim se prenuncia quanto a essa competência. 

         Competência didática não significa domínio de técnicas objetiva,  autônomas a sua 

eficácia. Significa dominar os sentidos da prática educativa numa sociedade historicamente 

determinada, significa capacidade de utilização de recursos aptos a tomarem fecundos os  

conteúdos formadores, propiciando condições para que os elementos mediadores da 

aprendizagem convirjam para os objetivos essenciais da educação, aglutinando-se em torno 

de sua intencionalidade básica. 

          No final do século XIX, quando o Brasil recebeu muitos imigrantes europeus, houve 

significativa participação deles na exigência da escola básica pública. Dessa forma, deu-se o 

desenvolvimento das camadas médias e de diferentes interesses na sociedade da época. A 

ampliação da classe média aconteceu com a participação dos imigrantes, pois eram, 

originariamente, comerciantes, funcionários públicos, militares e profissionais liberais. Isso 

explica a necessidade que surgiu a expansão da rede escolar que fosse capaz de atender aos 

desafios da sociedade que estava ocorrendo (Guacira Louro, 1989). 

         A escolarização passou a ser exigida pelas atividades dos postos de trabalho que 
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surgiram na ocasião pelo desenvolvimento industrial ocorrido em 1870. 

Essa exigência fez a escolarização ser vista sob a óptica, cuja ênfase recaísse sobre a 

valorização, o que a tornou necessária e contribuiu para que viesse a expandir o número de 

escola. Houve um grande aumento de vagas para o professorado que passou a representar a 

categoria social significativa. Pode-se observar que, nesse processo, a mulher passou a 

ocupar a função de forma majoritária e emergiu o fenômeno da feminização. Alguns autores 

justificam a causa do fenômeno no fato de o magistério não ser profissão lucrativa e de não 

estar situado entre as profissões valorizadas. Esses autores justificam-se que, para o 

magistério nas séries elementares, não se exige o grau elevado de ilustração, além da 

conotação de “sacerdócio” sempre ser invocado quando à atividade referida. A invocação 

que é feita pelos professores em relação ao sacerdócio por eles praticado sugere a idéia de 

abnegação e de um alheamento total em relação ao progresso humano. 

         A crença seria de que o professor se dedicasse única e exclusivamente à educação. No 

entanto, já naquela época, combatia-se a visão de sacerdócio, que permeava à profissão de 

professor, e afirmava-se que essa profissão requeria sólida instrução profissional e 

qualidades morais, tais como: firmeza de caráter, de vontade e de bons sentimentos. 

Salientava, também, o fato de o ser humano ver-se à mercê de leis biológicas e às inúmeras 

exigências que perpassam o meio social em que se vê inserido. 

Isso justifica a necessidade de se atender ao estímulo de uma remuneração mais 

compensadora. Acresce-se a isso o fato de nesse século observar o fato de que 

idealismos e pieguismos dificilmente encontram lugar. Hoje a preocupação está na conquista 

das formas que propiciam um bom viver. 

 

Conclusão 

 

       Assim cumpre reconhecer que no mundo moderno um e outro são chamados à mesma 

quantidade de esforço pela obra comum, pois a mulher mostrou-se capaz de tarefas as mais 

difíceis, com isso o homem dever ser preparado com têmpera de teor militar para os 

negócios e as lutas e a educação feminina teria outra finalidade que é o preparo para a vida 

do lar e a conservação da família. 

      Concluímos através das fontes pesquisadas e analisadas que as filhas das elites 

geralmente recebiam uma instrução voltada para as atividades do lar e para os círculos de 

convivência social, recebendo ensinamentos em colégios femininos leigos ou religiosos, 

cujo ensinamento era voltado para as primeiras letras, francês, música, piano e prendas 
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femininas e as mulheres das camadas populares restava a possibilidade de freqüentar as 

aulas de instrução elementar, as escolas normais e cursos profissionalizantes.Tendo também 

apesar de toda dificuldade enfrentada pela mulher para sua ascensão da educação ela 

conseguiu ter um papel importante no magistério. 
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