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Introdução 

 A questão do magistério na educação se configura como um sinal das mais variadas 

discussões do campo da historiografia Educacional Cearense.  

Que ao determos do acompanhamento do seu histórico educacional, o passado das 

relações de gênero, não permanecem distantes na sociedade. 

Para compreendermos o desenvolvimento, do magistério na educação feminina 

Cearense, é necessário conhecermos o seu percurso, que desde a “inexistência” que perfilou a 

lacuna desta educação no período colonial brasileiro até os passos lentos, quase inertes que a 

caracterizaram no período Imperial em todo território.  

Assim, a pesquisa se constitui de maneira qualitativa, no qual o estudo se debruçou no 

aporte bibliográfico, para buscar compreender como o desenvolvimento educacional feminino 

no Ceará da primeira metade do século XX ainda induzia às mulheres a seguir o magistério 

como profissão. 

Portanto, é crucial para a abordagem do contexto educacional republicano, a fim de 

detalharmos os paradigmas que foram construídos e alicerçados, para os tipos feminino e 

masculino, pois as épocas remotas emergem como meio esclarecedores dos princípios 

doutrinadores dos gêneros. 

 

Um percurso na história 

O Século XX é denominado um período histórico de transições e mudanças, no qual 

esta situação é devido aos vários avanços e descobertas no campo científico e tecnológico que 

se tornaram como transformadores na sociedade. Assim, ao projetar nas relações sociais estes 

progressos, podemos direcionar discussões as questões de gênero, em que o feminino surge 

como visibilizado neste ciclo secular. 
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Na história, em geral, comumente encontramos a figura masculina como personagem 

principal nos grandes feitos e realizações na sociedade. Este contexto, no Brasil não 

diferenciou, em sua história, nos campos sociais, religioso e familiar. 

Ao percorrer a historiografia brasileira, desde a conquista do seu território, em 

meados do século XVI, pelo Portugueses, o início da colonização no Brasil é marcado pela 

forte presença da Companhia de Jesus ou Jesuítas. Esta ordem religiosa, vindo juntamente 

com as caravanas de Portugal, tinha o intuito de cooperar com o domínio Português, pois 

buscavam catequizar os índios nativos e os escravos advindos da África.  

A Companhia de Jesus, ou simplesmente Jesuítas, desbravam o imenso território 

Brasileiro a fim de catequizar os não-católicos, fazendo assim, a difusão religiosa 

concomitante aos costumes Europeus. Esta prática era uma maneira de efetivar e ampliar o 

domínio Português as terras do “novo mundo”1, assim, realizavam a influência de conversão 

religiosa, num período que a chamada “Reforma Protestante” se espalhava mundialmente.  

Os Jesuítas eram estruturados nos eixos militantes da igreja católica, por isso seus 

princípios fundamentavam-se num sistema organizados e combatentes em “nome da fé”, 

conforme Luzuriaga (1975) explica 

A Companhia, como se sabe, é composta de membros, que têm, a um tempo, 
caráter regular e secular; são membros de uma ordem religiosa com estatutos 
e autoridades próprias e do mesmo passo são sacerdotes ordenados que 
exercem todas as funções dos demais sacerdotes. Ao contrário das outras 
ordens religiosas, vivem no século, no mundo; e a Companhia tem caráter 
sumamente empreendedor e combativo. Sua mesma designação de 
Companhia já indica o caráter de milícia, assim como a organização, 
disciplina e espírito de obediência, tudo para a maior glória de Deus (Omnia 
ad Majorem Dei Gloriam ou, abreviadamente, A.M.D.G.). Dependem os 
membros de um Geral e, em cada nação, de um provincial, embora 
submetidos à autoridade do Papa. (p. 118-119) 

É através desse sistema regrado e organizativo que a Companhia de Jesus se destaca 

por uma catequese dentro dos parâmetros de educadora, mas que possuía um direcionamento 

provedor e autoritário apenas para o sexo masculino.  

Desta forma, designava-se a projeção do sistema patriarcal Europeu na constituição 

da sociedade brasileira, que caminhava no delineamento de parâmetros masculinos como 

detentor de poder, seja na esfera religiosa ou familiar na sociedade. 

                                                           
1 C.f.: FREYRE (2000) 
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Durante o período que predomínio a Companhia de Jesus no Brasil, isto até o século 

XVIII, a ordem religiosa construiu várias obras como seminários, colégios e instituições, além 

de que “formavam professores, intelectuais e missionários” (VAINFAS, 2012, p. 17), e estes 

eram designados para atuarem os homens como dirigentes de instituições e autoridades locais. 

Percebe-se que, a característica da atuação firmada desta ordem religiosa crucialmente deteve-

se na parte educacional, principalmente no âmbito masculino, mas que no século XVIII ocorre 

a sua expulsão do território Brasileiro. 

Nesta perspectiva, “a ação dos Jesuítas no Ceará desenvolveu-se entre 1606 a 1759”2 

atuando de forma missionária e construindo obras que serviam como subsídios catequéticos. 

Logo, muitas literaturas mencionam estudos sobre a perspectiva desta ordem religiosa, no 

qual afirmam que “durante muitos anos os serviços dos abnegados missionários foram de 

máxima valia para a melhoria da índole dos índios e sua preparação para a integração na 

sociedade colonial”3, ao que vale ressaltar que nenhuma referência é feita sobre as 

perspectivas femininas, no sentido de empenhar-se para os conhecimentos elementares para 

instrução formal. 

Então, do século XVIII até o início do século XIX, as marcas de uma “educação” 

feminina, e vislumbrada dentro de uma concepção regulamentadora, como explica Saviani 

(2014) 

Ao longo do século XVIII e XIX, a mentalidade vigente, herdeira legítima 
do colonialismo, dava pouco valor a instrução feminina, concentrando sua 
atenção nas normas sociais que impediam as mulheres de ocupar espaços 
sociais e até mesmo saírem desacompanhadas. Essa imagética estendeu-se 
ao longo do Império e mesmo durante os anos Republicanos. Por conta 
dessas normas, os pais preferiram educar suas filhas em sua própria casa 
com professoras particulares ou clérigos. Essa educação concentrava-se na 
nas aulas de ensino elementar com um pouco de gramática e aritmética, 
dando-se preferência para as prendas domésticas, que visavam preparar as 
meninas para o casamento, que costumava acontecer muito cedo. (p. 65) 

Esses pontos de vista demonstram o legado historiográfico no qual perpassou os 

ranchos sobre a “instrução” feminina que era dirigida as margens, ou fora, da sociedade. Esta 

redoma que resultava em um tratamento diferenciado ao gênero feminino, acaba por restringir 

bem mais a educação, pois apenas as mulheres de família abastadas tinham condições de 

                                                           
2 C.f.: Esta menção é abordada na Revista do Instituto do Ceará, em 1991, por Vinicius Barros Leal com o título 
“Os Jesuítas no Ceará” (p. 13). 
3 Idem, p. 15 
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estudar, valendo-se do privilégio da leitura e escrita mediada por preceptoras em sua 

residência. 

No Relatório Provincial do Ceará (Figura 1), correspondente ao ano de 1844, é 

exposto na sessão da Assembleia Provincial o quantitativo de mulheres que eram matriculadas 

para “instrucção primária” em todo o território Cearense: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Parte do mapa que informa sobre o quantitativo de mulheres estudando na Província do Ceará em 
1844. 

É pertinente apresentar neste quadro que, as aulas para o sexo feminino eram 

asseguradas no século XIX, na província do Ceará, com uma única “Cadeira” ministrada, e 

nela destinava-se o ensino da escrita e leitura. Em Saviani (op. Cit, p.65-66), é mencionado 

que 

Nas grandes fazendas que floresciam no interior da província e nas vivendas 
citadinas, meninos e meninas aprendiam as primeiras letras ministradas por 
professores leigos, tal a carência de mestres no período. As meninas até 
podiam frequentar as essas aulas durante um determinado período. 
Posteriormente, quando os meninos se adiantavam por serem considerados 
aptos a aprender latim, francês ou geometria, paravam de estudar juntos e a 
elas reservava-se uma instrução que visava o mundo doméstico e ao 
desenvolvimento de atributos como saber música e dança, sinônimo de uma 
educação esmerada. 
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Assim, além das atribuições domésticas e familiar, no qual eram asseguradas a figura 

feminina, o tempo do período Imperial já apontava o ensino como recurso para engajamento 

de mulheres no campo de trabalho, conforme relata Almeida (2007, p.93) ao dizer que “As 

mulheres que desejavam trabalhar no ensino submetiam-se a exames públicos feitos no 

Palácio do Governo, na Capital, e no interior, na Câmara Municipal, daí a alcunha mestras de 

palácio”. 

Contudo, esse engajamento já era indicativo de um certo desprestígio, pois “o 

magistério era considerado uma profissão que não dava prestígio profissional e pagava baixos 

salários, atraindo pessoas pouco preparadas e com escasso nível de instrução” (ALMEIDA, P. 

94), isso na própria legislação Imperial quando tenta abordar a educação, delega os recursos 

para provimento educacionais advindos da própria Província que não possuía boas condições 

financeiras. Em Xavier, Ribeiro e Noronha apresentam um comentário referente  

exatamente a desmotivação do Estado agroexportador e escravocrata em 
garantir as condições mínimas para o funcionamento da escola pública, ou 
seja, a formação e a remuneração adequada de professores. Dessa forma, 
acabou se transformando num fator a mais para a fragiligização, em termos 
de qualidade, do ensino público elementar implantado no período. (1994, p. 
65) 

Mesmo sem incentivos necessários, conforme é explanado na citação acima, a Lei de 

15 de outubro4 de 1827, surge como uma maneira de estruturar a educação, e fixa para “todas 

as cidades, vilas e lugares mais populosos” uma educação elementar para todo o território 

brasileiro, e nela é abordado no Art. 12º e Art. 13º a seguinte redação que se refere as 

educadoras-mestres: 

Art. 12. As Mestras, além do declarado no Art. 6o, com exclusão das noções 
de geometria e limitado a instrução de aritmética só as suas quatro 
operações, ensinarão também as prendas que servem à economia doméstica; 
e serão nomeadas pelos Presidentes em Conselho, aquelas mulheres, que 
sendo brasileiras e de reconhecida honestidade, se mostrarem com mais 
conhecimento nos exames feitos na forma do Art. 7o.  

Art. 13. As Mestras vencerão os mesmos ordenados e gratificações 
concedidas aos Mestres. 

Este intento perdurou durante os anos do período Imperial, mas que ganhou força na 

transição para o período Republicano, em que a sociedade na sua constituição como nação 

                                                           
4 C. f.: Decreto imperial de outubro de 1827, Art. 7º. 
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independente, começava a vislumbrar na educação como uma mola propulsora ao 

desenvolvimento. Neste intuito, a mulher seria moldada com uma educação “dentro das 

aspirações masculinas” (SAVIANI, 2014, p. 66), que poderia através da sua instrução 

resguardar o modo familiar como “mãe-educadora” preceptora do progresso no cuidado com 

os filhos. 

A República e o Século XX 

Com a chegada do sistema Republicano, é necessário buscarmos o entendimento do 

processo desenvolvido pela sociedade, que busca através deste momento histórico, uma 

mudança que configure o sinônimo de progresso e desenvolvimento. 

Na educação, esse ideário ainda repercutia com influência dos parâmetros sociais 

femininos determinadores das épocas remotas. Assim, os seus estudos em Burke (2008) 

tentam transparecer sobre os avanços desta época, enfocando o destaque pelas questões 

sociais que coloca como 

Outra luta pela independência, o feminismo, teve implicações igualmente 
amplas para a história cultural, pois estava preocupada tanto em desmascarar 
os preconceitos masculinos como enfatizar a contribuição feminina para a 
cultura, praticamente invisível na grande narrativa tradicional. (p. 66) 

Pois, o novo sistema político consistia no investimento para avanços educacionais 

que, segundo Almeida (2007)  

“As escolas normais deveriam formar professoras para um desempenho 
profissional calcado no humanismo, na competência e na moralidade. Às 
mulheres, essa educação, em nível médio, deveria bastar, mantendo-se o 
sexo feminino com um destino profetizado e ocupando o segundo lugar na 
esfera social”. (p. 99) 

Essa maneira, consistia a perpetuação do homem como um ser pleno socialmente 

superior na sociedade, no qual a mulher deveria prestar-se como subserviente. Esse ponto 

comunga a reflexão de Mozart Soriano Aderaldo, sobre o tratamento proferido a professora 

Henriqueta Galeno, nas primeiras décadas do século XX, quando era estudante do Liceu do 

Ceará, em que esta instituição o professorado tinha em sua maioria, homens do alto escalão da 

sociedade, e menciona: 

A História do Brasil era ministrada na 5ª série (1933) por Henriqueta 
Galeno, filha do velho bardo das “Lindas Canções Populares”, mulher de 
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muitos méritos e muitos inimigos, que lhe moviam persistente e injustas 
campanhas, só arrefecidas com o tempo. O Ceará lhe deve serviço 
inestimável na promoção de seus maiores filhos no campo intelectual. 
Estimei-a muito, anos depois, e creio que fui por ela estimado também. (p. 
110) 

É interessante esta abordagem, supracitada, quando o autor menciona nas últimas 

linhas que diz “Estimei-a muito, anos depois [...]”, isso remete as questões das incertezas que 

geravam no estudante a respeito do ensino ministrado pela professora, que ao assumir as 

séries avançadas, rompia com o habitual padrão de ensino tradicional, no âmbito da 

“apropriação dos conhecimentos” educacionais. Decerto, a reflexividade expõe ao que Loriga 

(2011) chama de “a verdade histórica”, que desvelam na singularidade dos personagens 

partícipes dentro das nuances históricas. Assim, Almeida (1998) explica uma das razões do 

magistério ainda ter sido um cargo que possuía a tendência feminina, no século XX, e afirma 

relatando que   

o maior motivo de as mulheres terem buscado o magistério estava no fato de 
realmente precisarem trabalhar! Quando o caso não era o da sobrevivência, e 
estes deviam ser raros, procuravam na profissão uma realização social que a 
posição invisível ou subalterna no mundo doméstico lhes vedava, 
submetidas que estavam à sombra masculina todo-poderosa que ali também 
exercia seu poder (p. 71).  

Portanto, as mulheres sempre foram atuantes de maneira ativa ou passiva, direta ou 

indiretamente, em todos os feitos históricos da humanidade. Sendo que, no magistério, 

independentemente de ser apenas no território Cearense ou demais regiões, ao se permitir 

adentrar nos espaços de força masculina, mesmo no meio do ensino elementar ou basilar para 

formação humana, pois  

A história do magistério primário feminino brasileiro é, principalmente, uma 
história de mulheres, de uma força invisível que lutou consciente e 
espontaneamente em defesa de suas crenças e de sua vontade. 

 

 

Conclusão 

Assim, estudar a questão das mulheres no magistério, especial no Ceará, é um sinal 

que compunha ainda variadas discussões no campo da historiografia Educacional. 
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Pois, ao tomar como rumo o estudo do magistério e o campo feminino, é conduzir 

pelas “margens” históricas um conteúdo que fortemente era combatido a permanecer na 

invisibilidade. 

Foi através do século XX, que em meio a transformações e avanços, na área 

científicos e tecnológicas, as mulheres se mostraram ir além do condicionante históricos 

sociais superando a ser a “exceção” ou simples vestígios e marcas do tempo da humanidade.     
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