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RESUMO 
O objetivo deste trabalho é fazer um breve histórico bibliográfico sobre os fatos 

e condições que contribuíram para o processo de feminização do magistério, analisando 
então, como a mulher passou a se dedicar a esta área e como esta passou a ser vista 
como uma profissão feminina por excelência. A metodologia consiste basicamente da 
leitura das seguintes fontes: livros e teses escritas por autores que fazem referência ao 
tema bem como anotações de aulas e apontamentos de leitura.  Assim, pudemos 
perceber como a escolha profissional acaba sendo influenciada pelas representações 
existentes na sociedade, que têm suas bases na história da feminização do magistério, 
que divulga que as profissões consideradas movidas pela “emoção” seriam próprias das 
mulheres e as ligadas à “inteligência” seriam patrimônio exclusivo dos homens, sendo 
que o mais interessante é observar que por mais que a educação tenha passado por 
algumas mudanças na prática escolar, a feminização do magistério continua se 
perpetuando mais e mais. 
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ABSTRACT  

This paper is a brief historical background about the facts and circumstances that 
contributed to the process of feminization of teaching, analyzing then, as women began 
to dedicate herself to this area and how this came to be seen as a female profession by 
excellence. The methodology basically consists of reading the following sources: books 
and theses written by authors who refer to the subject as well as lecture notes and 
reading notes. Thus, we could see how the professional choice ends up being influenced 
by existing representations in society, which have their bases in the history of the 
feminisation of teaching, which discloses that the professions considered driven by 
"emotion" would be typical of women and those related to intelligence would be a sole 
property of men, and the most interesting is to note that while education has gone 
through some changes in school practice, the feminization of teaching continues to be 
perpetuated over and over.  
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INTRODUÇÃO 

 

 As escolhas e as práticas de mulheres professoras no âmbito educacional têm 

sido objeto de inúmeros estudos realizados por pesquisadores e profissionais da 

educação. Essa produção científica aponta para a compreensão de que as escolhas 

profissionais dessas mulheres podem estar articuladas a esteriótipos de feminilidade e 

falta de opções, mas também pode expressar decisões autônomas em busca de 

realização e independência, como também, a não existência de uma feminização única e 

homogênea, a não ser como norma ou prescrição, muito diferente das múltiplas histórias 

das mulheres no contexto social e político. 

 Por outro lado, lembremos que a profissão docente foi inicialmente uma 

profissão masculina, onde somente os homens estudavam e ensinavam, a presença da 

mulher na esfera pública passa a ser vista como um avanço na perspectiva de progresso 

e melhoria da sociedade, a partir do paradigma da evolução.  

  Assim, foi através do magistério (hoje considerado um trabalho feminino, por 

excelência) que a mulher brasileira pôde abrir caminho ao exercício profissional, pois 

esta passou a ser uma das primeiras atividades profissionais dignas à mulher e que 

possibilitavam conciliar com as atividades domésticas.  

 Visando refletir sobre a formação feminina e o processo de feminização do 

magistério no Brasil no final do século XIX, estudaremos aqui, como a mulher passou a 

se dedicar a esta área e como esta passou a ser vista como uma profissão feminina por 

excelência. 

 Considerando a importância da pesquisa bibliográfica nos estudos históricos 

(GIL, 2008) as fontes utilizadas neste trabalho compõem de livros e teses escritas por 

autores que fazem referência ao tema bem como anotações de aulas e apontamentos de 

leitura. Quanto a metodologia, esta consistiu basicamente da leitura das fontes. 

 

 

A EDUCAÇÃO FEMININA 

 

 A vida urbana no início do séc. XIX praticamente inexistia para as mulheres no 

Brasil. Sua circulação pelos espaços públicos só deveria se fazer em situações especiais, 

notadamente ligadas às atividades da Igreja que, com suas missas, novenas e procissões 

representava uma das poucas formas de lazer para essas jovens. 
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 Priore (2008) nos elucida bem esse cenário ao retratar em sua obra o nascimento 

de Luísa (Condessa de Barral). 

Luísa nasceu numa época em que as mulheres nem saíam nas ruas. 
Em que, ao cair da tarde, a família encabeça pela matriarca se reunia 
para observar o movimento da rua pelas janelas. Nó máximo, as 
mulheres se expunham na varanda dos sobrados, penteando os longos 
cabelos ou catando piolho, uma das outras, e esperando a hora de rezar 
as Ave-marias. Chamadas de “senhoras” ou “donas” tinham como 
única aspiração o casamento. Casamento com parente, com amigos da 
família, enfim, com gente igual. Os maridos podiam ser velhos, feios e 
doentes.  Ficar solteira, ou “no caritó”, como se dizia, era castigo. 
(PRIORE, 2008, p.15) 
 

Nota-se a importância do casamento nesta época. O casamento da elite sempre 

foi um compromisso familiar, um acordo, mais do que um aceite entre esposos. Já o 

casamento da pobre não era nem acertado entre famílias nem envolvia dote, no entanto 

tinha também o seu valor. O que não tinha valor era ficar solteira, por isso eram 

devidamente preparadas para tal. 

O domínio da casa era claramente seu destino e para esse domínio deveria ser 

bem preparadas. Sendo assim, desde menina eram ensinadas a ser mãe e esposa.  

As habilidades com a agulha, os bordados, as rendas, a cozinha, bem 
como as habilidades de mando as criadas e serviçais também faziam 
parte da educação das moças, acrescida de elementos que pudessem 
torná-las mais agradável ao marido, mas também uma mulher capaz 
de bem representá-lo socialmente. (PRIORE, 2009, p.444) 

 

 Neste contexto, percebe-se que, as divisões de classe, etnia e raça tinham um 

papel importante na determinação das formas de educação utilizadas para transformar as 

crianças em mulheres e homens. 

 A distribuição do saber em porções que variavam de acordo com a parcela da 

população à qual se destinava, também é retratada na obra de Villela (2002). Segundo a 

autora essa exclusão era percebida quanto aos negros e as mulheres. Os negros apesar 

de livres eram proibidos o acesso à escola evidenciando um preconceito racial. Já as 

mulheres segundo a autora não eram formalmente proibidas de freqüentar as escolas. 

No entanto, a seleção se operava através da redução do conteúdo do currículo das 

escolas femininas. Elas deveriam aprender a ler, escrever e fazer as quatro operações.   

Assim, a educação das meninas se diferenciava das dos meninos, principalmente 

nos objetivos, pois cabia as meninas serem educadas para os afazeres domésticos e o 

cuidado com o marido e os filhos. No máximo para as filhas de grupos sociais 

privilegiados o ensino da leitura, da escrita e das noções básicas de matemática era 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 

 

4 

geralmente complementado pelo aprendizado do piano e do francês, que na maioria dos 

casos eram ministradas em suas próprias casas por professores particulares. (PRIORE, 

2009). 

Fica claro que a seleção do currículo nas escolas femininas se relacionava ao 

papel reservado à mulher naquela sociedade de costumes patriarcais e aos preconceitos 

quanto ao alcance de sua capacidade intelectual (VILLELA, 2002). Segundo o ideário 

social da época, os estudos e disciplinas ministrados para as mulheres não deveriam 

fatigá-las nem apresentar um risco para sua saúde, pois, acreditava-se que a mulher 

possuía uma estrutura física frágil. 

Vê-se que as mulheres carregavam o estigma da fragilidade, da pouca 

inteligência, entre outros que fundamentava a lógica patriarcal de mantê-la afastada dos 

espaços públicos. A representação da mulher deveria estar atrelada ao perfil de mulher-

mãe sendo esta pura assexuada e possuidora de valores morais e patrióticos, 

estabelecidos. 

Portanto, ao observarmos a imagem do sexo feminino durante o século XIX 

percebemos que esta esteve ligada aos ideais de moralidade cristã, pureza, maternidade 

e patriotismo. A mulher era valorizada como mãe e esposa, o lar seria o seu domínio e o 

casamento sua principal aspiração.  

A valorização da moral tinha como objetivo tornar o ensino das mulheres 

voltado não à instrução, entendida como formação intelectual, mas como uma tentativa 

adicional de disciplinar sua conduta. Isso fica claro na análise de Catani (1997, p. 28): 

[...] a ênfase do ensino feminino [era] nas boas maneiras, nas técnicas, 
na aceitação da vigilância, na aparência, na formação moralista. Coisa 
adequada quando o ensino fundamental se destinava às classes 
populares, pois o que estava em jogo não era difundir as perigosas 
luzes do saber, mas disciplinar as condutas e refrear a curiosidade. 

 
  Portanto, na sociedade brasileira em fins do século XIX as mulheres deveriam 

ser mais educadas do que instruídas, sendo priorizada a formação moral e do caráter em 

detrimento da instrução.  

Sob diferentes concepções, um discurso ganhava a hegemonia 
“mulheres deveriam ser mais educadas do que instruída”, ou seja, para 
elas a ênfase deveria recair sobre a força moral, sobre a constituição 
do caráter; sendo suficientes provavelmente doses pequenas ou doses 
menores de instrução. Não havia porque mobiliar a cabeça das 
mulheres com informação ou conhecimento, já que seu destino 
primordial – como esposa e mãe – exigia acima de tudo, uma moral 
sólida e bons princípios. (PRIORE, 2009, p.446) 
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Ela precisa ser em primeiro lugar a mãe virtuosa, o pilar de sustentação do lar, a 

educadora das gerações futuras. Como bem ressalta Priore (2009), a educação da mulher 

seria feita, portanto para além dela, já que sua justificação não se encontrava em seus 

próprios anseios ou necessidades, mas em sua função social de educadora dos filhos ou 

na linguagem republicana, na função de formadora dos futuros cidadãos. 

 Nesta época era voz comum que as mulheres não precisavam e não deveriam 

ganhar dinheiro. A mulher não poderia concorrer com o homem de modo profissional e 

intelectual. Poderiam trabalhar somente para garantir seu sustento ou ajudar os maridos.  

No dia-a-dia, trabalhavam nos bordados, faziam rendas ou bolos para 
vender. Além de casar, ter filhos e rezar, algumas mulheres 
desenvolviam uma pequena indústria caseira, para aumentar os 
proventos: a do preparo da rapadura e do melado; ou a fiação do 
algodão do qual se faziam roupas de escravo. Também havia a de 
velas com aproveitamento de sebo de bois; e a do sabão, preparado 
com gorduras e cinzas de plantas. (PRIORE, 2008, p.15) 

 
 Portanto, a maioria das mulheres nesta época vivia apenas como sombra dos 

homens, mantendo-se em segundo plano em relação a ele, tanto econômica como 

socialmente. A mulher era subordinada e dependente do pai ou do marido, sendo feita 

propriedade do homem e silenciada por ele. Sendo assim, o lugar da mulher no espaço 

social brasileiro no século XIX, como já aludimos anteriormente, era determinado pelo 

patriarcalismo, deixando sua margem de decisão com pouca acessibilidade. 

 

 

INÍCIO DO MAGISTÉRIO 

 

 O abandono da educação nas Províncias brasileiras, denunciado desde o início 

do império, vinculava-se, na opinião de muitos, à falta de mestres e mestras com boa 

formação (PRIORE, 2009).  Para atender as reclamações de formação para professores e 

professoras, em meados de século XIX algumas cidades do país começaram a criar as 

primeiras escolas normais. 

 A pretensão ao criarem essas escolas normais era formar professores e 

professoras (homens e mulheres) que pudessem atender a um esperado aumento na 

demanda escolar. No entanto o regulamento estabelecia que moças e rapazes devessem 

estudar em classes separadas, preferencialmente em turnos ou até em escolas diferentes 

(PRIORE, 2009), no caso da escola do Rio de Janeiro as aulas inicialmente eram 

ministradas em dias alternados. (VILLELA, 2002) 
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 Nesse momento vale relembrar que a atividade docente no Brasil havia sido 

iniciada por homens – aqui por religiosos, especialmente jesuítas no período 

compreendido entre 1549-1759. Posteriormente formaram homens que se ocupavam do 

magistério com mais freqüência, tanto como responsáveis pelas “aulas régias” – oficiais 

– quanto como professores que se estabeleciam por conta própria. 

  Outro fator importante que precisa ser ressaltado é que a profissionalização 

feminina foi incentivada pelo processo de industrialização, pela abolição do trabalho 

escravo (em 1888) e pelo surgimento de uma nova forma de mão-de-obra: os 

assalariados. O progresso se evidenciava nas cidades, nas classes dominantes e médias, 

e também nos centros urbanos que começavam a se industrializar: as repercussões 

sociais do capitalismo atingiam o Brasil nos últimos decênios do século XIX. 

 A educação aliava-se ao desejo de modernização das classes dominantes, pela 

necessidade que a produção tinha de contar com trabalhadores especializados. Deste 

modo, cresceram as pressões exigindo educação, e, com elas, primeiramente começou a 

expandir-se o número de professores masculinos, simultaneamente acentuou-se a 

admissão de mulheres na Escola Normal, que era o único lugar em que elas podiam 

prosseguir os estudos de uma forma aprovada pela sociedade. 

Porém, houve também um objetivo político na ampliação da participação 

feminina no magistério: as mulheres ganhavam menos e, para que se pudesse expandir o 

ensino para todos, era necessário que o governo gastasse menos com os professores. Os 

homens não aceitariam um salário menor, então era necessário que a mulher assumisse 

esse posto, não pelo salário, mas por sua suposta “vocação” natural para essa profissão.  

Para que a escolarização se democratizasse era preciso que o professor 
custasse pouco: o homem, que procura ter reconhecido o investimento 
na formação, tem consciência de seu preço e se vê com direito à 
autonomia — procura espaços ainda não desvalorizados pelo 
feminino. Por outro lado, não se podia exortar as professoras a serem 
ignorantes, mas se podia dizer que o saber não era tudo nem o 
principal. Exaltar qualidades como abnegação, dedicação, altruísmo e 
espírito de sacrifício e pagar pouco: não foi por coincidência que este 
discurso foi dirigido às mulheres.( CATANI, 1997, p. 28-29) 

 

  O processo de inserção das mulheres no magistério não se dava sem resistência. 

Sabemos que toda e qualquer mudança de paradigma é lenta e polêmica, e esse caso não 

foi diferente. Para alguns parecia insensatez entregar as mulheres usualmente 

despreparadas, portadoras de cérebros “poucos desenvolvidos” pelo seu “desuso” à 
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educação de crianças. Para outros as mulheres tinham “por natureza” uma indicação 

para o trato com as crianças já que elas eram as primeiras e naturais educadoras. 

As mulheres foram se direcionando para a carreira do magistério de 
forma mais intensa a partir do final do século XIX. Em especial foram 
as mulheres da classe média que ocuparam o espaço da docência, pois 
as mulheres das classes sociais mais baixas já estavam inseridas no 
mundo do trabalho, em pequenas fábricas ou em grandes indústrias, 
como operárias. É neste contexto de crescimento industrial e processo 
de urbanização que os homens vão se ausentando do magistério e 
migrando para cargos mais burocráticos ou administrativos, assim as 
mulheres vão sendo inseridas na função de educadoras e mais adiante 
até estimuladas a seguirem a profissão da docência (Pinangé ; Silva, 
2009, p. 6). 

 

Assim, numa perspectiva processual e de longa duração, a profissão do 

magistério vai se tornar quase que estritamente feminina, e isto é percebido nos dias de 

hoje quando nos cursos de pedagogia a grande maioria é freqüentada por mulheres. 

Em geral notava-se que em todas as províncias formavam-se mais 
mulheres do que homens. Os homens estavam abandonando as salas 
de aulas dando origem a “feminização do magistério”, fato 
provavelmente ligado a urbanização e industrialização que ampliavam 
as oportunidades para os homens. (PRIORE, 2009 p. 449) 
 

  Neste sentido, a abertura de colégios para educação de moças, vai possibilitar 

espaços de profissionalização da mulher, onde ela encontra na escola uma maneira de 

atuar fora do espaço privado, promovendo a elasticidade do processo de articulação do 

poder. Assim, a educação escolar que era antes uma prerrogativa masculina é suprimida 

ocorrendo a feminização do magistério. Tal feminização poderá ser vista como um 

ponto de partida para fomentar as discussões em torno do papel social da mulher na 

história. 

 Entretanto, o acesso de meninas às escolas, vai ser protagonizado por mulheres 

que viveram as ambigüidades da existência social, ora conformando-se, ora resistindo 

na relação de interdependência com os vários outros que compõem a teia de relações 

sociais.  

A formação profissional dispensada nas escolas normais teria um peso 
fundamental na luta das mulheres pelo acesso a um trabalho digno e 
remunerado e o fato de ascenderem ao nível secundário, mesmo para 
aqueles que não seguiram a profissão, constitui-se numa primeira 
possibilidade de atingir níveis mais elevados de instrução. (VILLELA, 
2002 p.135) 
 

A possibilidade de uma maior participação no espaço público, através da saída 

de casa para a escola, apresenta-se como um processo de resistência que se justifica pela 
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profissionalização do magistério, abrindo as portas do mercado de trabalho para aquelas 

que queriam mais que educar seus próprios filhos, tornando-se então professoras. Como 

professoras, poderiam gerir o próprio sustento, um passo a mais na emancipação 

feminina e, conseqüentemente, um modo de resistência à ordem vigente de dependência 

e subordinação ao homem. 

Assim, a mulher que ora, não tinha nenhum acesso à educação, e 

conseqüentemente aos espaços públicos, agora encontra a porta aberta pela educação 

para tal espaço, através do acesso à escola. Neste sentido, as mulheres buscam sua 

afirmação pessoal apropriando-se do espaço historicamente negado. 

  De modo geral o magistério era uma boa alternativa a um casamento forçado ou 

a profissões menos prestigiadas como costureiras, governantas ou parteiras. Era uma 

atividade que de acordo com (Villela, 2002), permitiam certa liberdade e, ainda, a 

possibilidade de adquirir conhecimentos. Assim, o magistério primário representou o 

ponto de partida - possível - no momento histórico vivido, não só no Brasil como nos 

demais países da cultura ocidental.  

As jovens normalistas, muitas delas atraídas para o magistério por 
necessidade, outras por ambicionarem ir além dos tradicionais espaços 
sociais e intelectuais, seriam também cercados por restrições e 
cuidados para que sua profissionalização não se chocasse com sua 
feminilidade. (PRIORE, 2009 p. 453) 

 

 Para a maioria das mulheres principalmente para as de classe média, o ingresso 

no magistério era o único caminho possível tendo em vista que até os anos de 1930, era 

o único trabalho considerado digno para elas, e que podia ser atrelado às tarefas 

domésticas. A sua instrução deveria ser “aproveitada” pelo marido e pelos filhos, 

portanto, teria que estar atrelada às atividades do lar, conforme assinala Almeida 

dizendo que a mulher deveria ser instruída: 

[...] de forma que o lar e o bem-estar do marido e dos filhos fossem 
beneficiados por essa instrução.[...] Assim as mulheres poderiam e 
deveriam ser educadas e instruídas, era importante que exercessem 
uma profissão — o magistério — e colaborassem na formação de 
diretrizes básicas da escolarização manter-se-iam sob a liderança 
masculina. (ALMEIDA, 1996, p. 73), 

 

 Percebe-se que embora dissesse que ao magistério deveriam ingressar “aquelas 

que tivessem vocação” que fosse também representado como uma atividade de amor, de 

entrega e doação (PRIORE, 2009) o ingresso a ele não se dava por vocação. Pudemos 

ver na obra minha vida de menina de Helena Morley (1998) que a educação vinha 
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compensar a falta de dinheiro da família. Helena não gostava de estudar, não tinha 

pretensão de entrar para escola normal e ser professora, mas foi o caminho que 

encontrou para salvar a família daquela situação financeira. 

  Assim, a mulher que ora, não tinha nenhum acesso à educação, e 

conseqüentemente aos espaços públicos, agora encontra a porta aberta pela educação 

para tal espaço, através do acesso à escola. Neste sentido, as mulheres buscam sua 

afirmação pessoal apropriando-se do espaço historicamente negado. 

Ainda com muitos limites, a educação civilizadora da mulher é um caminho que 

se abre para que a mesma possa transitar por espaços privados e públicos. Assim, ao 

longo da história da emancipação feminina é possível pensar que a educação contribuiu 

para evolução e progresso da mulher brasileira na busca do seu espaço social. 

Se antes a possibilidade de futuro estava no casamento, tendo o homem como 

provedor e protetor, nesta nova configuração, mulheres que adotavam a profissão de 

professoras, quase sempre ficavam solteiras. 

Assim, o ingresso das mulheres na profissão docente contribuiu para mover o 

processo histórico e transformar hábitos mentais demasiadamente arraigados na 

consciência individual e coletiva.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quase dois séculos depois, apesar de todas as conquistas femininas, há muito 

ainda o que aprender, entretanto na perspectiva da longa duração podemos apontar no 

final do século XIX, com o advento da educação para meninas, uma gênesis da 

emancipação da mulher através da educação, mesmo que tal processo traga em seu bojo 

a complexidade da dialética entre resistência e conformação. Resistência porque sair do 

espaço privado para o acesso a escola não aconteceu sem conflitos e pressões; 

conformação porque ainda na escola se reforçava o papel da vida doméstica e limitava a 

educação da mulher ao papel de boa mãe e boa esposa, educadora de seus próprios 

filhos. 

 Evidenciava-se uma diferenciação na educação de meninos e meninas, onde 

normalmente era atribuída às mulheres, uma imagem que reforçava o ideal de 

obediência, docilidade e respeito, estabelecendo uma vinculação da escola com o lar. 

Essa diferenciação se dava na própria seleção de disciplinas, sendo priorizado para os 

meninos noções de geometria e para as meninas bordado e costura. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 

 

10 

Observa-se como as mulheres acabam sendo influenciadas por receber essas 

representações e agem de acordo com elas. Os meandros da escolha profissional 

docente, as influências que as mesmas sofreram, a visão dos atributos que a mulher teria 

para o magistério, são questões que devem ser pesquisadas para que haja uma tentativa 

de escolha profissional por uma “paixão”, mas que esteja atrelada à luta por uma 

educação melhor e não à simples aceitação de uma condição imposta socialmente. 

Assim, pudemos perceber como a escolha profissional acaba sendo influenciada 

pelas representações existentes na sociedade, que têm suas bases na história da 

feminização do magistério, que divulga que as profissões consideradas movidas pela 

“emoção” seriam próprias das mulheres e as ligadas à “inteligência” seriam patrimônio 

exclusivo dos homens.  

Sabemos que tal lógica ainda permeia o imaginário social, tanto de mulheres 

quanto de homens. Constatamos isso ao observar que por mais que a educação tenha 

passado por algumas mudanças na prática escolar, a feminização do magistério continua 

se perpetuando, tendo em vista que o homem continuou se distanciando das salas de 

aulas infantis. Entretanto, o processo engendrado por tantas mulheres do passado, na 

busca pela emancipação e independência, continua sendo fomentado lentamente. Às 

vezes, de forma quase imperceptível o motor da história está se movendo e as relações 

de poder vão oscilando e os indivíduos vão formando e re-formulando seu espaço social 

e as mulheres estão muito mais ativas e presentes do que nunca neste processo.  

Não queremos afirmar que a mulher deve deixar de ter amor pela profissão, 

porém um amor que não seja “cego”, quer dizer, que não a impeça de ver as imposições 

sociais para que ela se submeta, que não lute. Investir na educação é lutar pelo possível, 

pela mudança dessa educação que cada vez mais quer cada um no seu “devido lugar”, 

estagnado e obediente. É necessário que a subjetivação que a sociedade exerce sobre a 

mulher não seja maior do que seus impulsos pessoais e a vontade de lutar por ideais. 

Afinal, não há coisa melhor do que fazer do seu ofício um prazer e um modo de batalhar 

pelo que se deseja. 
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