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RESUMO

Apresenta como tema geral a relação entre a instrução pública e a constituição do magistério, público, primário no Estado do Espírito Santo em 
meados do século XIX. A pesquisa se orienta pela seguinte questão problematizadora: em que medida a expansão da escolarização primária para 
as meninas impactou o ingresso das mulheres no magistério primário no ES? Que nexos podem ser estabelecidos entre a inserção das mulheres 
no magistério e o afastamento paralelo dos homens dessa profissão? Objetiva analisar a escolarização feminina à medida que relaciona o acesso 
das meninas às escolas com a crescente inserção de mulheres no magistério primário no Espírito Santo no período investigado (1845-1920) e 
estabelecer nexos entre o ingresso das mulheres no magistério e o paralelo afastamento dos homens dessa profissão. Parte-se do pressuposto 
que à inserção das meninas na escolarização primário em 1845, abriu portas para o ingresso das mulheres na profissão docente bem como a sua 
posterior profissionalização e a feminização do magistério. A metodologia que se embasa a pesquisa caracteriza-se como uma investigação 
histórica e pauta-se no método indiciário. Desta forma, busca-se os rastros e os indícios deixados pelas primeiras professoras capixabas para 
reconstituir o processo de inserção das mulheres em uma profissão, até então, exercida exclusivamente por homens. Ao investigarmos esse 
percurso de inserção das mulheres no magistério capixaba e os desdobramentos desse processo para a formação e profissionalização das/os 
professoras/es no Estado do Espírito Santo vimos que além de as mulheres terem o direito ao acesso à escolarização mais de três séculos depois 
dos homens, esses processos, assim como os domésticos em curso, eram (e ainda são em alguma medida) baseados na diferenciação a partir do 
sexo. Inegavelmente, a integração das meninas ao processo de escolarização, mesmo que permeada por tensões e hierarquias sociais, 
potencializou a demanda em favor da ampliação da instrução feminina e da formação de professoras. No caso do Espírito Santo, a primeira escola 
primária pública feminina foi oficialmente criada pela Lei Provincial nº 4, de 18 de marco de 1835, mas o seu efetivo funcionamento somente 
ocorreu em 1845. Tendo consultado os relatórios disponíveis, de 1836 até 1845, observa-se que os presidentes e vice-presidentes da província, 
quando se referiram ao fato de a escola feminina, apesar de criada, encontrar-se desprovida, alegavam a falta de professoras habilitadas para 
exercer a função. Diferentemente do que aconteceu na maioria das demais províncias, especialmente nas da atual Região Sudeste, no Espírito 
Santo, o acesso à educação primária e secundária (no caso das mulheres, ao Curso Normal), não ocorreu de forma paralela. Existem evidências de 
que a formação secundária das mulheres na província capixaba somente teve início na segunda metade dos Novecentos, portanto muitos anos 
após a inserção das meninas na escola primária e das mulheres na docência. Conclui-se que o acesso das meninas à educação primária se deu de 
forma bastante lenta até a década de 60 dos Oitocentos. A partir desse período foi se ampliando de forma mais significativa, até se igualar às 
matrículas dos meninos. Paralelamente a esse modesto crescimento da inserção das meninas na instrução primária e das mulheres no magistério, 
amplia-se também a dificuldade de se encontrar homens que ocupassem as cadeiras vagas seja por aposentadoria, seja por demissões. 
Observamos que, no Espírito Santo, a procura por professores homens se acentua a partir da década de 1870 e vai perdurar até o início do século 
XX.
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