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Introdução 
 

Durante anos a mulher foi tratada de maneira diferente pela sociedade em que vive, 

construindo uma longa história e novas concepções sobre o que é “ser mulher”. Foram anos 

de opressão, não sendo vistas como indivíduos, não tendo nenhum tipo de direito como 

cidadãs, estando sem voz, sendo subalternas e totalmente dependentes do patriarca 

da família, havendo uma hierarquia entre papéis masculinos e femininos. 

Entretanto, também houve conquistas e inovações trazidas pela luta das próprias 

mulheres, como o direito ao voto, à representação política, à propriedade legal, à herança, 

à educação formal, e etc, porém, o preconceito e a discriminação ainda se fazem presentes 

em diversos âmbitos da vida feminina. 

Um dos locais que sempre foi marcado por diferenças e desigualdades foi o 

ambiente escolar, no qual são criadas normas, símbolos e códigos que separam meninos 

de meninas, ricos de pobres, brancos de negros, trazendo distinções que são refletidas não 

somente no contexto escolar, mas na sociedade em geral. 

Diante disso, podemos considerar o acesso a educação formal como uma das grandes 

conquistas das mulheres, pois a participação feminina nas escolas brasileiras foi 

tardia e permeada por preconceitos e exclusão. De acordo com Stamatto (1998), desde 

as primeiras escolas, criadas pelos jesuítas, as mulheres foram excluídas do sistema 

educacional estabelecido, pois estavam destinadas ao casamento e trabalhos domésticos, 

cantos e orações, controle de pais e maridos. Contudo, a diferença de inserção no contexto 

escolar pode ser observada não somente entre homens e mulheres, mas sim entre as 

próprias mulheres, as quais possuem etnias, raças, sexualidades e classes sociais diferentes. 

Assim, podemos citar a educação das meninas brancas e oriundas de famílias 

de alto poder aquisitivo, as quais aprendiam na escola sobre bordado, costura, bons 

costumes e etc, enquanto aquelas oriundas de famílias de baixa renda e da zona rural, muitas 

vezes não conseguiam concluir sequer o ensino primário, tendo em vista que suas famílias 

                                                           
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social/UEPB. 
Email: nathyribeiro01@gmail.com 
 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



2 

 

acreditavam que com pouco acesso à educação formal já seria possível as mesmas 

adquirirem conhecimento suficiente para cuidar dos irmãos e dos afazeres domésticos, 

atividades consideradas primordiais para essas famílias. 

Corroborando isto, surge no início do século XX a Escola Doméstica na 

cidade de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, com o intuito de trazer para 

a cidade um modelo de educação baseado nas escolas suíças, tendo seu trabalho 

voltado somente para as mulheres, ressaltando em seu currículo escolar a preparação para 

a atividade doméstica, para o Magistério e o ingresso em escolas de Ensino Superior, 

estando de acordo com o pensamento educacional existente no Brasil deste período, 

articulando o discurso nacionalista com as transformações de ordem econômica e social 

da época. 

Vale ressaltar que a Escola Doméstica de Natal foi criada para ser uma 

escola particular que funciona, desde sua origem, em regime de internato e 

externato, tendo alunas oriundas da cidade do Natal, de localidades próximas e 

também de outros estados, sendo a maioria pertencente a grupos sociais mais 

elevados economicamente. 
 

Desta forma, o presente trabalho pretende, através de uma breve pesquisa 

bibliográfica, trazer um pouco sobre o histórico da educação das mulheres no Brasil, 

mostrando que o surgimento da Escola Doméstica de Natal atendeu aos interesses da 

elite norteriograndense no início do século XX, que tinha a intenção de educar suas 

filhas para a dedicação ao lar e a família, e que, mesmo com os avanços e conquistas 

tidas pelas mulheres durante o passar dos séculos, este modelo de escola, sendo 

mantido em pleno século XXI, contribui para uma segregação social entre homens e 

mulheres e reforça a idéia de que a mulher deve continuar limitada ao espaço privado ou 

ao magistério. 

 
 
 
Desenvolvimento 
 

No decorrer dos séculos, as mulheres construíram uma longa história, na qual  

ocorreram algumas modificações sobre o que é “ser mulher”. São anos de 

submissão, exclusões, assim como de conquistas e inovações trazidas exatamente pelas 

mulheres. 
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Até o final dos anos 60, a imagem da mulher era totalmente vista como a 

“bela, recatada e do lar” que tanto se discute nos dias atuais. As mulheres eram 

identificadas apenas como filhas, esposas e mães, tendo assim a responsabilidade de 

apenas dedicar-se aos seus maridos e filhos, trazendo um teor maternal em seu 

comportamento, o qual deveria ser sempre delicado e amável. Muitas vezes essas 

características eram justificadas pela medicina através da biologia do seu corpo e dos 

seus órgãos. Assim, as mulheres que apresentavam comportamentos diferentes dos citados 

eram vistas de maneira negativa pela sociedade, sendo consideradas vadias, prostitutas, 

não se tendo respeito por essas. 

Durante muito tempo os valores patriarcais foram referências dentre as 

famílias brasileiras. De acordo com Scott (2012), na ordem patriarcal todos da 

família deveriam obedecer ao pai e marido, tendo o domínio masculino como 

soberano e indiscutível, não havendo espaço para os projetos individuais e as 

manifestações de desejos e sentimentos particulares. Entretanto, durante o período de 

modernização do país o patriarcado foi perdendo sua hegemonia entre as famílias 

brasileiras, ocorrendo a implementação de um novo modelo de família na 

qual o autoritarismo patriarcal não era mais tão valorizado. 
 

Durante o período entre os finais do século XIX e início do século XX, a 

sociedade brasileira apresentava um novo modelo de família, no qual os interesses 

pessoais passaram a ser mais enaltecidos do que anteriormente, assim como o amor 

romântico, a privacidade e a intimidade, evidenciando-se cada vez mais o núcleo 

familiar (pai, mãe e filhos).(SCOTT, 2012) 

Desta forma, esse novo modelo de família, denominada por Scott (2012) 

como “família conjugal moderna” demandava um novo modelo de mulher, em que a 

mesma seria a esposa afetiva, devendo estar voltada completamente ao espaço 

doméstico, deixando o espaço público sobre o domínio masculino e o homem como único 

provedor da família. Neste novo modelo familiar, a mulher não estava mais 

completamente sem voz, porém, ainda era subalterna e dependente, continuando a existir 

a hierarquia entre papéis masculinos e femininos. 

No entanto, esse novo modelo de família brasileira, imposto pela burguesia, não 

foi possível de ser hegemônico entre todos os brasileiros, pois nem todos possuíam 

a mesma realidade social. Com isso, devido à desigualdade socioeconômica 
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existente entre a população, muitas famílias não puderam aderir a esse novo ideal de 

família. 

Diante disso, o preconceito era muito maior com aquelas mulheres que 

trabalhavam para contribuir com a renda familiar, pois eram vistas de maneira 

negativa por não estarem dedicando-se exclusivamente as suas casas e famílias, como 

era imposto no novo modelo familiar. 

No final do século XIX, com o início do processo de industrialização do país, 

mulheres e crianças de famílias pobres passaram a compor o proletariado brasileiro, 

passando a serem vistas como inferiores também nesse campo de trabalho, sendo 

designadas para atividades muito menos valorizadas e remuneradas do que os 

homens. (RAGO, 2004) 

Porém, mesmo sendo inseridas no mercado industrial, devido à necessidade de, 

em sua maioria, contribuir financeiramente em casa, a sociedade exigia das mulheres 

que a mesma tivesse o papel de formar o “trabalhador ideal”, ou seja, habituado à 

disciplina do trabalho e sem vícios. Neste período, os empregadores começaram a 

ofertar maiores possibilidades de empregos aos trabalhadores masculinos e aos 

imigrantes, o que fez com que provocasse uma diminuição da mão-de-obra feminina 

nas indústrias do país, impondo conseqüentemente que a mulher tivesse o papel 

social de “higienizar” a família, sendo responsáveis pelo comportamento e escolhas de 

seus filhos e filhas. (SCOTT, 2012) 
 

É necessário lembrar que a educação também passou a ter grande 

importância durante o processo de modernização do país, pois, através da escola os 

indivíduos eram moldados para atenderem à necessidade que a sociedade 

capitalista apresentava na época. De acordo com Louro (2001): 

 
Gestos, movimentos, sentidos são produzidos no espaço escolar e 
incorporados por meninos e meninas, tornam-se parte de seus 
corpos. Ali se aprende a olhar e a se olhar, se aprende a ouvir, a falar 
e a calar; se aprende a preferir. (LOURO, 2001, p.61) 

 
Desta forma, ao analisarmos a história, e considerando até mesmo os dias atuais, 

a escola sempre refletiu em seu espaço o que a sociedade apresentava como 

predominante. Os espaços são disponibilizados de maneira distinta, os olhares, 

comentários e gestos trazem representações culturais do que é mais apropriado para 

homens e mulheres, sendo adotadas nas instituições escolares mais antigas algumas 
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recomendações de como homens e mulheres deveriam se comportar, sendo aplicados 

repetidos treinamentos com esta finalidade. (BRITO & FREITAS, 2014) 

Durante vários séculos, a sociedade fez distinções entre homens e mulheres não 

somente no âmbito educacional, mas em todos os seus aspectos. As mulheres eram 

moldadas para serem apenas a mãe, a dona de casa e a guardiã da família. Tratadas desta 

forma sofreram o preconceito de, por anos a fio, serem consideradas menos aptas a 

participarem dos processos de formação educacional e profissional considerados 

tipicamente próprios do universo masculino. 

Mesmo quando estas passaram a ter acesso à escola, recebiam uma 

educação diferenciada, pois enquanto os homens aprendiam noções de geometria, as 

meninas recebiam ensinamentos sobre bordados e costuras (LOURO, 2000), o que 

mostrava, claramente, que a sociedade brasileira destinava às mulheres apenas uma 

educação voltada para a formação de como ser uma “boa esposa”. 

Com o início do século XX, as filhas das famílias elitizadas e de classe média 

começaram a frequentar o curso primário, o ginásio e, algumas, o secundário nas 

escolas confessionais católicas femininas e de outras congregações religiosas 

presentes nas capitais dos estados da federação, havendo, além do externato, escolas 

com internato para atender as estudantes oriundas das cidades do interior. 

(AREND, 2012) 
 

Entretanto, essa realidade escolar não era a mesma para todas as meninas. 

Aquelas nascidas em famílias que não podiam arcar com as despesas de uma escola 

privada, estudavam em escolas públicas juntamente com seus irmãos, tendo em vista que 

essas escolas eram mistas e estavam se expandindo pelo país. (AREND, 2012) 

Diante desse contexto, surge em 1914 a Escola Doméstica de Natal 

idealizada por Henrique Castriciano (na época, secretário do governador Alberto 

Maranhão), sendo pioneira no ensino ofertado ao público feminino da cidade e do 

estado do Rio Grande do Norte. “A Escola Domestica de Natal, inaugurada em 1 de 

setembro de 1914, após longa propaganda da Liga de Ensino deste Estado, é um 

estabelecimento único no seu gênero no Brasil, destinado à formação de donas de casa”. 

(LIGA DE ENSINO DO RN, 1927, p.5). 

Durante o século XIX e meados do século XX o papel que a mulher deveria 

assumir na sociedade era o de educar os filhos e preservar a família e, para 

Henrique Castriciano, a concepção de mulher era que esta deveria ser o esteio 
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familiar e a família a célula base, portanto, seguindo orientações de um modelo suíço 

de educação, a escola deveria ser a extensão da casa. (RODRIGUES, 2007) Porém, 

Henrique Castriciano não fundou a Escola Doméstica sozinho. Ao voltar de sua 

viagem pela Europa, a qual tinha o intuito de ter informações sobre o funcionamento de 

escolas para moças na Suíça, o então secretário do estado propôs a criação de uma 

entidade no RN denominada de Liga de Ensino que tinha o objetivo de, segundo 

documentos da época, contribuir com os poderes públicos sobre a instrução da mulher. 

(RODRIGUES, 2007) 

Assim, segundo Rodrigues (2007), a Liga propôs a criação de escolas 

domésticas fundadas a partir do modelo Suíço de educação para mulheres, devendo 

estas terem uma formação baseada numa preparação intelectual, moral e familiar, sendo 

visto como uma estratégia de superação do atraso intelectual do Estado do RN. Com 

isso, a autora comenta que, para os intelectuais que compunham a Liga, este tipo de 

ensino deveria formar uma nova mulher educada, civilizada, com uma sólida formação 

familiar e doméstica. 

Desta forma, sobre a educação tida no início do século XX, podemos dizer que 

om a divisão de papéis sexuais na sociedade, a mulher passa a ter sua atuação 

ligada especificamente ao âmbito familiar, sendo assim relegada ao espaço privado, 

controlando e administrando a esfera doméstica, os gastos do mês, exercendo 

poder decisivo sobre os valores e a educação familiar, enquanto ao homem é 

reservado o espaço público na política, na vida social. (RODRIGUES, 2007) 

Retratando a missão dada às mulheres de contribuir com o futuro da nação a partir 

da educação de seus filhos, Albuquerque Júnior (2003) fala sobre a educação feminina 

para a época: 

 
Elas não seriam mais sem ideal, ignorantes e supersticiosas, seriam 
progressistas, sem esquecer que cozinhar o jantar do marido é uma de 
suas obrigações. Embora modernas e educadas, elas não deveriam 
se esquecer dos afazeres do lar, podendo serem as mais extremosas 
mães, as mais carinhosas irmãs e as esposas mais dedicadas do 
mundo, a mulher devia ter uma boa educação para o seu trabalho, que 
era o doméstico. (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2003, p.129) 

 
Deste modo, para os intelectuais da época, não seria interessante haver uma 

educação igualitária para homens e mulheres, tendo em vista que os mesmos 

possuíam papéis sociais bem específicos e diferenciados. Com isso, a educação das 

mulheres deveria ser uma formação voltada para o cuidado com o lar, marido e 
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filhos, reforçando o papel tradicional dado às mulheres. E assim, a Escola Doméstica passa 

a ter seu funcionamento direcionado ao atendimento dos interesses da elite 

norteriograndense. 

Desde seu início, a Escola Doméstica de Natal tem como público-alvo alunas que 

fazem parte de um grupo social com maiores condições financeiras, tendo em vista o alto 

valor cobrado às suas famílias como mensalidade, ofertando o ensino de três maneiras: o 

internato (alunas que vinham do interior do Estado e permaneciam na escola, podendo 

receber visitas de familiares nos finais de semana ou durante as férias); o semi-internato 

(alunas que estudavam na instituição nos turnos manhã e tarde, mas retornavam para 

suas casas no período da noite); e o externato (alunas que frequentavam a escola em 

apenas um turno de aula). 

Sobre o ensino ofertado na Escola Doméstica de Natal desde seu início: 
 

A relação teoria/prática era bem enfatizada nas práticas de ensino da 
Escola que tinha por finalidade garantir à mulher uma formação 
geral, com o conhecimento das normas de etiqueta, educação, bons 
hábitos e comportamentos, conforme os costumes que circulavam na 
moda européia e as regras de comportamento tidas como válidas. O 
aperfeiçoamento do saber doméstico e o gerenciamento racional das 
despesas do dia-a-dia (valores de uma boa formação 
moral,intelectual e física) eram elementos que, para os idealizadores 
dessa escola, iriam conferir o que de melhor uma instituição escolar 
poderia garantir de formação ao seu corpo discente. (RODRIGUES, 
2007, p.165) 

 
Com isso, disciplinas como Higiene, Desenho, Medicina Prática, Agricultura, 

Lavagem e Engomado, Cozinha Teórica e Prática, Puericultura, dentre outras, eram 

ofertadas no currículo escolar da instituição. 

Entretanto, ao serem discutidas as perspectivas da educação feminina no Brasil, 

nas primeiras décadas do século XX, passou-se a reivindicar que a formação da mulher 

fosse voltada tanto para capacitar a mulher para o mercado de trabalho quanto para 

desenvolver bem as atividades domésticas, pois havia aqueles que defendiam o direito 

da mulher de atuar em alguma profissão no mercado de trabalho, assim como havia 

aqueles que julgavam imprescindível a atuação feminina nas atividades domésticas para 

manter o lar em perfeita ordem contribuindo com o progresso econômico do país. 

(AMARAL, 2002) 

E assim, após anos de luta contra o preconceito de gênero, principalmente a partir 

do século XX, a mulher começa a vencer estereótipos arraigados 
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historicamente no imaginário social, que a considerava com menos capacidade 

intelectual. 

Neste período surge o movimento feminista no Brasil, no qual as mulheres 

iniciaram grandes lutas que tinham como principal objetivo desmistificar as 

afirmações tidas sobre a inferioridade inata das mulheres em relação aos homens ou da 

sua inferioridade intelectual. A luta era pela quebra do preconceito e 

discriminação contra as mulheres, as quais tinham seus espaços de atuação 

determinados pelas suas qualidades e traços de temperamento, quando 

comparadas aos homens, havendo assim, o desejo de igualdade entre os gêneros. Através 

do movimento feminista, inúmeras conquistas foram alcançadas com o passar dos anos, 

como o direito ao voto, à representação política, à propriedade legal, à herança, à 

educação formal, e etc. Entretanto, o preconceito e a discriminação ainda são 

encontrados em diversos âmbitos da vida feminina. 

Com isso, observando a história da educação das mulheres, as lutas tidas 

através do movimento feminista e os avanços alcançados, surge o questionamento se a 

Escola Doméstica de Natal contribui com a igualdade de gênero tão almejada pelas 

mulheres do Brasil e do mundo, pois, apesar dos anos, a instituição mantém o seu método 

de ensino e seu tradicional currículo, ambos com o mesmo viés conservador 

existente no início do século XX, período de sua implantação. 
 

Ao fazermos uma rápida visita ao site da instituição, podemos constatar seu 

conservadorismo quando lemos que “A escola continua com seu pioneirismo, pois 

atualizou-se, equiparou-se ao ensino da modernidade, mas se manteve na tradição de 

valorizar aspectos especiais à condição feminina.” (ESCOLA DOMÉSTICA DE 

NATAL, 2017). 

Além disso, apesar de possuir em seu currículo escolar as disciplinas 

previstas nas Diretrizes Nacionais para a Educação Básica, a instituição ainda 

ministra disciplinas como: Etiqueta Social e Profissional, Técnicas Culinárias, 

Organização do Lar, Casa de Prática e Puericultura, tendo como justificativa o 

objetivo de preparar a aluna para atuação em sua vida familiar, social e no mercado de 

trabalho. Ademais, não podemos esquecer que continua sendo uma escola que possui um 

corpo discente exclusivamente feminino. 

Portanto, diante do complexo momento que vivemos na sociedade brasileira, em 

que os princípios conservadores passam a dominar grande parte da população, 
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acreditamos que a manutenção de um modelo educacional no qual enfatiza que as 

mulheres devem ser formadas para cuidarem de seus lares e de suas famílias, 

justificando serem “aspectos especiais à condição feminina” provocam uma quebra nos 

avanços tidos até o presente momento, os quais foram conquistados através de muita luta e 

reivindicação. 

Este modelo de escola ainda presente nos dias atuais, nos faz lembrar o 

discurso de Michel Temer no Dia Internacional da Mulher, quando disse: 

 
Tenho absoluta convicção, até por formação familiar e por estar ao 
lado da Marcela, do quanto a mulher faz pela casa, pelo lar. Do que faz 
pelos filhos. E, se a sociedade de alguma maneira vai bem e os filhos 
crescem, é porque tiveram uma adequada formação em suas casas e, 
seguramente, isso quem faz não é o homem, é a mulher […] ela é capaz 
de indicar os desajustes de preços em supermercados e identificar
 flutuações econômicas no orçamento
 doméstico. (DISCURSO DO PRESIDENTE     
MICHEL TEMER NO   DIA INTERNACIONAL DA MULHER, 
2017) 

 
Percebemos que, assim como na época do seu surgimento, este modelo de  escolha 

continua a existir para suprir as necessidades e interesses de uma sociedade elitista 

do Estado do Rio Grande do Norte. 

 

 
Considerações finais 
 

Com o passar dos séculos, podemos ver, ao analisar a história da sociedade 

ocidental, que a mulher sempre passou, e continua passando, por diversos 

obstáculos e desafios tentando sempre conseguir condições de igualdade em seu 

cotidiano, nos mais diversos âmbitos (trabalho, educação, cidadania, propriedade, 

dentre outros). 

A história mostra que a mulher sempre foi inferiorizada e, em diversas épocas, não 

chegou a se quer ser vista como cidadã. Os parâmetros de homem, branco, europeu e 

heterossexual sempre foram os dominantes em nossa sociedade, o que fez com que as 

demais pessoas fossem excluídas e sofressem discriminações, sendo estas 

desigualdades produzidas e reforçadas através de relações de poder presentes em nosso 

meio social. 

Com isso, as mulheres iniciaram efetivamente suas lutas, alcançando 

algumas conquistas, como por exemplo, sua inserção no espaço escolar. Entretanto, a 
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escola, desde o seu surgimento, apresentou mecanismos que, através de símbolos, 

códigos, e normas a tornou um espaço no qual instituiu e corroborou com as 

desigualdades, enfatizando as diferenças entre meninos e meninas. 

Dentro desse contexto, surge a Escola Doméstica de Natal, com o intuito de 

trabalhar especificamente com a educação feminina voltada para o cuidado com a 

família e com o lar. 

Entretanto, apesar de estarmos no século XXI, a escola mantém o seu padrão de 

ensino, o que acreditamos ser um retrocesso diante das lutas pela igualdade de direitos, 

reforçando a estigmatização de que o cuidado com o lar e filhos estão diretamente 

relacionados ao gênero feminino, não contribuindo assim para o crescimento da tão 

almejada igualdade de gênero. 
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