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RESUMO: O presente trabalho se apresenta como reflexão teórica, abordando sobre o contexto 
educacional do Brasil e as mudanças que, ao longo dos séculos, determinam o modo como se 
constitui a educação formal no país. Objetiva, portanto, conhecer o desenvolvimento da 
educação brasileira, tendo como foco a realidade das mulheres nesse movimento. Destaca-se, 
ainda, a desigualdade historicamente presente na sociedade patriarcal, e que tem raízes 
firmadas e reafirmadas nas/pelas instituições educacionais. Assim, serão apresentadas breves 
considerações sobre os desafios enfrentados pelas mulheres para terem acesso à educação 
formal enquanto meio para crescimento e formação pessoal e profissional, além de fortalecer as 
lutas por conquistas coletivas.  
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I. INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho pretende-se discorrer sobre o desenvolvimento da 

educação brasileira, apresentando aspectos históricos e breves considerações 

a respeito dos desafios que historicamente se colocam para acesso das 

mulheres à educação formal. 

A trajetória da educação formal no Brasil inicia no período colonial, no 

contexto de uma sociedade patriarcal que não proporcionou às mulheres 

condições iguais de desenvolvimento, particularmente, no campo educacional. 

Essa trajetória é perpassada por diversas mudanças, até se chegar à 

educação como política pública pautada na perspectiva da garantia de um direito 

social, na forma como se conhece hoje. Entretanto, mesmo tendo alcançado 

esse patamar – cujo marco foi a Constituição Federal brasileira de 1988 –, não 

ocorreram transformações essenciais na forma como a mulher tem se inserido e 

vivenciado esse processo no país. 

O que se evidencia é que, se a educação no Brasil historicamente não 

tem sido universal e de fato includente, no caso da educação para as mulheres 

as desigualdades se apresentam de forma ainda mais acentuada. 
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As mulheres carregam um intensa história de lutas por igualdade. E, 

apesar de hoje terem alcançado uma maior consolidação de sua independência 

e autonomia, é com base na superação de inúmeros desafios que as mulheres 

têm conseguido superar uma condição histórica de subalternidade, conquistando 

e ampliando espaços na estrutura educacional formal. 

 

 

II. A EDUCAÇÃO PARA A MULHER NO BRASIL 

 

Além da divisão de classes, que por muito tempo definiu quem teria, ou 

não, direito à educação no Brasil, a divisão sexista fez com que para as mulheres 

a luta por esse direito se tornasse muito mais intensa. 

Quando iniciada a educação formal no Brasil, no período colonial, as 

escolas jesuíticas não ofereciam o ensino para meninas. Mesmo os jesuítas 

tendo solicitado à Corte Portuguesa que pudessem promover o ensino às 

mulheres – ainda que, com o pretexto de que isso contribuiria na obra de 

moralização junto aos índios –, o pedido não foi autorizado (RIBEIRO, 2003). 

Mesmo no interior das famílias europeias que chegavam e se instalavam 

em território brasileiro, as mulheres não recebiam educação formal da mesma 

maneira que os homens. Isso porque, a cultura herdada de Portugal classificava 

a mulher como um ser inferior, desprovido de inteligência e que “[...] não tinha 

necessidade de ler e escrever e, se possível, não deveria falar” (RIBEIRO, 2003. 

p. 79). Por isso, algumas mulheres recebiam somente uma instrução inicial 

durante a infância, o que se dava no âmbito do lar e limitava-se ao suficiente 

para realizar a leitura dos livros de rezas. 

No inicio da década de 1540, começam a serem instaladas no Brasil as 

Santas Casas de Misericórdia2, às quais cabia educar um público bastante 

específico para a época: as crianças órfãs ou abandonadas. As crianças que 

cresciam nessas casas iniciavam o aprendizado de ofícios aos sete ou oito anos 

de idade. Geralmente, os meninos trabalhavam como aprendizes de mecânica, 

sapataria, ferraria ou lavoura; e as meninas, como empregadas domésticas. 

 
2 As Casas de Misericórdia destinavam-se ao atendimento de doentes e necessitados, bem 
como, a acolher crianças deixadas nas Rodas dos Expostos (ARANTES, 2010). 



 

Poderiam ainda, os meninos, serem enviados posteriormente para as 

Companhias de Marinheiros ou Arsenais de Guerra e as meninas, para o 

casamento (ARANTES, 2010). 

Buscavam-se, portanto, medidas para transformar crianças 

abandonadas em pessoas aptas a serem aceitas no mercado de trabalho e na 

vida social. No entanto, é inevitável perceber qual a formação que se desejava 

para as mulheres e qual era o papel atribuído a elas para que fossem aceitas na 

sociedade. 

Conforme já exposto, mesmo as mulheres da elite não tinham acesso à 

educação e o analfabetismo privava a quase todas de conhecer o mundo através 

da leitura. Nos primeiros 200 anos do Brasil, a educação para mulheres era 

ofertada somente nos conventos, para onde as mulheres da elite se refugiavam 

ou eram enviadas pelos homens, chefes das famílias. 

Ocorria que, em uma sociedade patriarcal, as mulheres pouco saiam de 

casa e pouco conheciam sobre qualquer realidade fora da esfera privada do lar. 

Foram poucas as que conseguiram ser alfabetizadas, com destaque à Catarina 

Paraguassu, considerada a primeira mulher brasileira a aprender a ler e escrever 

(RIBEIRO, 2003). 

Somente a partir do advento do protestantismo – por meio do qual se 

promoviam críticas às práticas da Igreja Católica –, a igreja e a burguesia 

ascendente passam a discutir sobre a necessidade da educação das mulheres, 

com a intenção de que elas se tornassem aptas a assumir funções domésticas 

necessárias à nova classe. Entre tais funções estava a tarefa de educar as 

crianças que, na nova ordem familiar burguesa, deveriam ser criadas sob a 

proteção da mãe e livres de quaisquer influências externas consideradas 

indesejadas (ACORDI, 2007). 

Dessa forma,  

 
 
A instituição de um novo papel para a mulher fez dela um instrumento 
assaz importante na ascendência política e econômica de sua família. 
Ao saírem da casa-grande e se instalarem nos sobrados, as famílias 
de origem nobre efetuaram uma mudança que iria além do espaço 
físico. [...] novas tendências trazidas pela corte portuguesa eram 
disseminadas e aceitas, a europeização foi instaurada, elevar o Brasil 
ao status de país civilizado foi pré-requisito para o reconhecimento de 
sua independência (ACORDI, 2007. p. 834). 
 



 
 

A mulher, então, incumbida a cuidar da casa, dos filhos e do marido, 

deveria ostentar sempre a leveza e a delicadeza em seus atos, afirmando sua 

fragilidade. Além disso, no novo estilo de vida (burguês) oferecia à alta 

sociedade, festas, jantares e encontros que exigiam boa apresentação e bons 

modos, indicando a necessidade de educar as mulheres, basicamente, por meio 

do aprendizado de literatura e música. 

Na literatura, elevou-se a produção de romances, leitura destinada à 

nova categoria de leitoras. No entanto, o conteúdo dos romances despertou a 

preocupação masculina, pois poderiam provocar mudanças no comportamento 

das mulheres e desencadear opinião própria, questionamentos e rebeldia 

(ACORDI, 2007). 

Isso soava como ameaça à categoria dominante (formada por homens), 

pois se as mulheres continuassem aprendendo “demais”, começariam a 

governar além de suas casas, também seus maridos e, até mesmo, outras 

esferas da sociedade para além do âmbito doméstico. Assim, para evitar que 

mulheres ultrapassassem seus limites e para acabar com o ócio provocado pelo 

hábito das leituras, 

 
 
Os médicos alertavam sobre os riscos do passatempo, e a moral 
reclamava o tempo perdido que poderia ser aproveitado para segurar 
moças namoradeiras em casa ou empregado em outras tarefas do lar. 
O fato é que sempre havia algo mais útil para fazer. Contudo, o gosto 
pela leitura foi responsável por introduzir a mulher no mundo das letras, 
sendo o hábito decisivo para a sua educação, e sem o deixar de ser 
para o processo de instrumentalização do sexo. Agora alfabetizada, a 
mãe era responsável pela educação regular do filho, ensinando-o, além 
dos bons costumes, aquilo que o levaria à Faculdade de Medicina 
(ACORDI, 2007. p. 835). 
 
 

Evidencia-se, assim, que a educação das mulheres só foi admitida 

quando, e na medida em que, os homens julgaram que elas poderiam ser úteis 

na concretização dos planos políticos idealizados para o país. A estratégia da 

ampliação da educação sugere, portanto,  

 
 
[…] que essa "educação para todos" estaria fomentada sob o mesmo 
intuito do "liberdade para todos". Nos dois lemas encontramos o 
mesmo aspecto: "todos" não eram a maioria, "educação" e "liberdade" 
seriam vigiadas, mulheres e negros estariam à deriva dos caprichos do 



 
Estado. Educa-se porque é conveniente, liberta-se para gerar mais 
lucros (ACORDI, 2007. p. 834-835). 
 
 

Por isso é tão necessária a compreensão da conceituação de gênero, 

pois, enquanto construção social do feminino e do masculino, significa que “A 

identidade social da mulher, assim como a do homem, é construída através da 

atribuição de distintos papéis, que a sociedade espera ver cumpridos pelas 

diferentes categorias de sexo” (SAFFIOTI, 1987. p. 08). 

Compreende-se, então, que proporcionar educação para as mulheres no 

decorrer da história brasileira, não teve relação intencional com ampliação de 

direitos, tampouco com igualdade de gênero. Mesmo porque, a mulher 

continuava sendo tutelada em razão de uma suposta “fraqueza de 

entendimento”, sua intelectualidade era desconsiderada, e qualquer 

conhecimento adquirido pela mulher devia ser aplicado no âmbito privado do lar 

e à maternidade (SEMÍRAMIS, 2014). 

Enquanto que aos homens eram atribuídas as qualidades de forte, 

racional e superior, as quais lhes garantiam o direito à educação formal, a ocupar 

os postos de trabalho e tomar decisões nos mais diversos espaços de poder, na 

esfera pública ou privada, na condução da família, exigindo obediência dos filhos 

e da mulher. 

Somente a partir da primeira metade do século XIX, quando se 

intensifica a preocupação em consolidar a imagem do Brasil como um país 

educado e de famílias organizadas, é que a ideia de ampliar a educação da 

mulher começa a ser discutida. Especialmente quando, a partir da revolução 

industrial a mulher passa a ocupar postos de trabalho (nesse contexto passa a 

ser interessante que ela tenha algum conhecimento), pois a mulher começa a  

qualificar-se como mão-de-obra (mais barata que a do homem, certamente). 

  Quando a oferta da educação básica passa a ser uma atribuição do 

Estado3 – também enquanto requisito à modernização do país –, a inserção das 

mulheres no magistério aparece como uma conveniente estratégia, 

principalmente pela intenção de melhorar a educação dos filhos. 

 
3 Em 15 de outubro de 1827 é sancionado o decreto imperial que trata da primeira Lei Geral 
relativa ao Ensino Elementar. 



 

Assim, a escola se consolida como o segundo lar para as crianças, tendo 

uma professora cujo instinto maternal permitiria conduzir a educação tal qual a 

de seus próprios filhos. Com isso, afirmando a manutenção da cultura patriarcal 

no Brasil, a mulher se vê obrigada a “[…] prestar contas não só ao marido, mas 

também a toda a sociedade e, se isso não bastasse, ao Estado” (ACORDI, 2007. 

p. 836). 

Buscava-se, portanto, fazer da participação feminina no plano social 

uma prática treinada e constantemente vigiada. Contudo, as primeiras lutas 

feministas começam a surgir e, a partir daí, a organização de escolas e jornais4 

que motivavam outras mulheres a despertar da condição de subalternidade que 

lhes foi imposta. 

Dessa forma, sempre na contracorrente, enfrentando barreiras e 

retrocessos, tem sido permanente o movimento de luta das mulheres pelo 

reconhecimento do direito à educação e da importância que tem a efetivação 

desse direito para o desenvolvimento do país e da sociedade. 

 

 

A educação da mulher no contexto atual 

 

Atualmente, as mulheres alcançam níveis mais elevados de 

escolaridade que os homens, mas isso não impede que continuem sendo minoria 

na política e em cargos de direção, além de receberem salários inferiores aos 

dos homens para realizar o mesmo tipo de trabalho em determinadas áreas. 

A expansão da educação formal das mulheres não tem sido suficiente 

para tornar equivalentes as carreiras escolares e profissionais seguidas por 

mulheres e homens, pois as mulheres acabam seguindo, em grande parte, os 

cursos fortemente estruturados com conteúdos humanísticos e voltados para as 

letras, enquanto os homens seguem, preferencialmente, os cursos voltados às 

áreas técnicas (ROSEMBERG; AMADO, 1992). Contudo, embora tal realidade 

esteja se transformando e essa estratificação sexual aos poucos venha 

 
4  Destaque ao jornal “O Sexo Feminino: semanário dedicado aos interesses da mulher” 
(http://bndigital.bn.br/acervo-digital/sexo-feminino/706868), criado por Francisca Senhorinha da 
Motta Diniz, jornalista que quebrou barreiras e lutou pelo direito da educação para as mulheres. 



 

diminuindo, ainda é constante em todos os graus escolares, essa distribuição de 

atividades que incorre na masculinização de certas profissões e feminização de 

outras.  

A Constituição Federal brasileira, assim como a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB), trazem como um dos princípios da educação a 

"igualdade de condições para acesso e permanência na escola", o que leva à 

compreensão de que a oferta da educação deve se dar de forma igualitária para 

meninos e meninas, para homens e mulheres. No entanto, a evasão ainda é uma 

realidade e, no caso das mulheres, se acentua principalmente quando são 

negras, estão grávidas, são lésbicas ou transexuais, entre outras situações que 

configuram o preconceito, a perseguição e a segregação, que dificultam a 

permanência das mulheres na escola ou incentivam seu afastamento para cuidar 

de filhos e/ou do marido, cumprindo um papel histórico de cuidadora da família 

(SEMÍRAMIS, 2014). 

Isso porque, 

 
 
A sociedade delimita, com bastante precisão, os campos em que pode 
operar a mulher, da mesma forma como escolhe os terrenos em que 
pode atuar homem. A socialização dos filhos, por exemplo, constitui 
tarefa tradicionalmente atribuída as mulheres. Mesmo quando a mulher 
desempenha uma função remunerada fora do lar, continua a ser 
responsabilizada pela tarefa de preparar as gerações mais jovens para 
a vida adulta (SAFFIOTI, 1987. p. 8). 
 
 

Isso evidencia, portanto, que no decorrer da história a educação jamais 

foi priorizada entre as necessidades que a sociedade julgava se aplicarem às 

mulheres. Além do mais, 

 
 
Também há quem defenda que mulheres não precisam estudar 
quando se casam com um homem que tem situação financeira melhor 
que a dela (como se todas as mulheres fossem heterossexuais em 
busca de um casamento ao estilo do século XIX, e como se estudar 
não pudesse fazer parte de um projeto de realização pessoal) 
(SEMÍRAMIS, 2014. p. 01). 
 
 

A sociedade ainda espera ver a mulher colocada sempre “atrás de um 

grande homem”, pois não se admite que ela se revele grande. Espera-se que ela 

não demonstre ser mais inteligente que o homem e sim, que mostre 



 

desconhecimento e, preferencialmente, recorra ao homem para tratar sobre 

qualquer assunto (ACORDI, 2007). 

Por esta razão se compreende que, “Enquanto as pessoas e as mídias 

continuarem insinuando que mulheres que estudam/são inteligentes não são 

interessantes nem têm direito a uma vida afetiva, está mantido o discurso que 

despreza a educação feminina” (SEMÍRAMIS, 2014. p. 01). 

Além do mais, como destacam Rosemberg e Amado (1992. p. 66),  

 
 
Se meninas e jovens se saem melhor na escola é porque sua cultura 
privilegia comportamentos passivos, que se coadunam com o 
repertório feminino tradicional. Se as meninas, adolescentes e adultas 
evidenciam prazer ao frequentar a escola, se procuram novos cursos 
(como pós-graduação), se para a escola voltam depois de casadas, é 
porque não dispõe de outros canais de sociabilidade, ou porque 
necessitam se superqualificar para concorrer no mercado de trabalho. 
 
 

Ao comparar o resultado dos Censos de 2000 e de 2010 do IBGE, 

filtrando os dados pelas estatísticas de gênero, é possível identificar que existe 

um equilíbrio no percentual5 de abandono escolar e também de analfabetismo 

entre homens e mulheres, o que indica que ambos enfrentam dificuldades para 

acessar e dar continuidade aos estudos, ou seja, trata-se de um problema 

estrutural e não unicamente de gênero. 

Entretanto, as mulheres acabam deixando a escola por razões bastante 

específicas e, estas sim, muitas vezes relacionam-se à desigualdade de gênero, 

principalmente porque os motivos geralmente estão relacionados ao dever de 

desempenhar tarefas de cuidado (com casa, esposo, crianças, idosos etc.) 

historicamente atribuídas às mulheres na sociedade. 

Daí a importância de defender o direito da mulher de frequentar a escola 

e todos os demais espaços educacionais, criando condições para sejam 

estimuladas a continuar estudando. Isso, desde a educação escolar, de modo 

que a escola deixe de ser um espaço sexista, de reprodução de preconceitos, e 

seja capaz de estimular a autonomia e defender direitos, se construindo como 

 
5 Pessoas que abandonaram precocemente a escola: ano 2000, 5.223.456 mulheres (44,7%) e 
5.988.376 homens (51,3%); ano 2010, 3.805.766 mulheres (31,9%) e 4.919.661 homens 
(41,1%). Taxa de analfabetismo: entre os homens, passou de 13% em 2000 para 9,8% em 2010; 
entre as mulheres, passou de 12,9% em 2000, para 9,1% em 2010 (IBGE, 2019). 



 

espaço social onde as mulheres possam viver sem serem vítimas das 

subordinações de gênero. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não é raro que mulher acabe deixando sua escolarização/formação de 

lado, deixando para depois ou para quando for possível. Embora o país tenha 

avançado em relação à garantia da igualdade de direitos – por meio das muitas 

reivindicações e mobilizações, principalmente dos movimentos de mulheres –, a 

ideia de papeis sociais atribuídos às mulheres e aos homens ainda fazem da 

desigualdade de gênero um obstáculo para efetivação do direito à uma  

educação universal.  

O domínio do homem sobre as decisões da mulher ainda faz parte da 

realidade, por isso, muitas mulheres retornam aos estudos somente se, e 

quando, o marido permite. Há mulheres que iniciam cursos e abandonam devido 

à cobrança e à pressão por parte dos parceiros ou outros membros da família. 

Muitas esperam os maridos concluírem suas formações escolares/acadêmicas 

e construírem suas carreiras primeiro (para cumprirem o papel de provedores do 

lar), para depois poderem buscar isso para si. 

Mulheres ainda desistem de seu crescimento pessoal e profissional em 

nome da função de mãe e/ou de dona-de-casa. Ainda precisam esperar que os 

filhos cresçam; muitas só iniciam/retomam a formação acadêmica após a 

separação; muitas não conseguem ingressar em universidades públicas e não 

alcançaram independência financeira para custear um curso em instituição 

privada, entre tantos fatores que fazem com que a mulher deixe seus sonhos de 

crescimento pessoal e profissional para depois, para um momento que pode até 

mesmo não chegar. 

Importa enfatizar que a intenção aqui não é de mostrar a relação de 

sujeição da mulher na sociedade patriarcal como uma condição cristalizada e 

imutável. Pelo contrário. É fundamental reconhecer a importância das lutas das 

mulheres por direitos, entre esses o acesso e permanência nas instituições 



 

formais de educação, o que tem contribuído para avançar cada vez mais nas 

demais pautas femininas. 

A educação é um campo dinâmico permeado por contradições, onde 

estão presentes sujeitos e relações sociais diversas e, devido a essa 

complexidade, é fundamental refletir sobre as especificidades da educação das 

mulheres no contexto brasileiro e os elementos determinantes nessa relação.  

Nesse sentido, o que se tentou evidenciar é que a desigualdade de 

gênero é uma realidade presente ainda em pleno século XXI. Por isso, é 

fundamental discutir esse tema de forma mais ampla em todos os espaços, com 

o intuito de combater a educação sexista, a discriminação da mulher por meio 

de estereótipos construídos e reproduzidos na sociedade, a desigualdade e, 

principalmente, o patriarcado.  
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