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Resumo 
________________________________________________________________ 
 

 

O objetivo dessa dissertação é compreender como os discursos desenvolvidos pela Escola 

Doméstica sobre a escolarização das mulheres produziram sensibilidades acerca da 

feminilidade. A Escola Doméstica foi uma instituição de Educação Doméstica, inaugurada em 

1914 na cidade do Natal, no Rio Grande do Norte. Essa escola era destinada exclusivamente às 

mulheres após concluírem o Ensino Primário completo, sobretudo, as jovens da elite potiguar. 

Esse é um trabalho sobre a história da educação feminina, se enquadrando nos pressupostos da 

História Cultural e dialogando com os estudos de gênero, no intuito de perceber como as 

diferenças sexuais e de gênero são produzidas historicamente e discursivamente, a partir das 

abordagens de Judith Butler (2003) e Guacira Louro (2003; 2019), e o processo dessa prática 

de distinção na generificação do espaço escolar. Desse modo, entende-se a instituição escolar 

enquanto um dispositivo de poder que produz discursos sobre o corpo sexuado e institui práticas 

de disciplinamento sobre esse corpo estudantil, produzindo regimes de verdade sobre a 

feminilidade. Como metodologia, foi adotada a Análise do Discurso de inspiração nas obras de 

Michel Foucault (1999; 2008), para identificar os enunciados discursivos produzidos pela 

Escola Doméstica acerca das sensibilidades femininas. Dessa maneira, para atingir o objetivo 

proposto, primeiro, foi preciso diagnosticar as condições de possibilidade de emergência dos 

discursos sobre a escolarização feminina na Escola Doméstica. Segundo, identificar quais os 

conhecimentos articulados pela Educação Doméstica escolarizada enquanto parte de um projeto 

de associação entre a mulher e o lar. E, por fim, identificar os modos de subjetivação 

experimentados pelas alunas face ao projeto institucional de formação da “dona de casa cidadã”. 

Portanto, por meio dessa pesquisa, foram percebidas um conjunto de regularidades discursivas 

que produziam o efeito de um discurso verdadeiro sobre o feminino pela sua constante 

repetição. Os discursos produzidos pela Escola Doméstica acerca da feminilidade agiam através 

da mobilização dos conhecimentos domésticos a partir de uma lógica higienista, defendendo o 

lugar da mulher no lar, como protagonista desse espaço, agindo enquanto mãe, esposa e dona 

de casa. 

Palavras-chave: Escola Doméstica. História da educação feminina. Gênero. Sensibilidades. 

Análise do Discurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
________________________________________________________________ 
 

 

The main of this dissertation is to understand how Escola Doméstica institution developed 

discourses about women education producing sensibilities about femininity. Escola Doméstica 

was a Domestic Education institution, opened in 1914 in the city of Natal, Rio Grande do Norte, 

Brazil. This school was intended exclusively for women after they completed their full primary 

education, especially for the elite young women from Rio Grande do Norte. This is a history of 

women education research, in a Cultural History approach, dialoguing with gender studies, in 

order to understand how sexual and gender differences are produced historically and 

discursively, and the process of this practice of distinction in the school genderfication, based 

on Judith Butler (2003) and Guacira Louro (2003; 2019) theories. Indeed, the school institution 

is understood as a power dispositive that produces discourses about the body, the sex, the gender 

and institutes disciplinary practices over that student body, producing regimes of truth for 

femininity. As a methodology was chosen the Foucauldian Discourse Analysis (1999; 2008), 

to identify the discursive statements produced by the Domestic School about female 

sensibilities. Thus, in order to achieve the proposed objective, first, it was necessary to diagnose 

the women schooling discourses conditions emergence in the Escola Doméstica. Second, to 

identify the knowledge articulated by Domestic Education as part of an association project 

between femininity and the home space. And, finally, to identify the modes of subjectivity 

experienced by the students in light of the institutional project for the formation of the “citizen 

housewife” figure. Therefore, through this research, a set of discursive regularities were 

perceived, analyzing how they produced a true effect discourse about the feminine by means of 

its constant repetition. The discourses produced about femininity by Escola Doméstica acted 

through the mobilization of domestic knowledge based on a social hygiene logic, defending the 

place of women in the family, as a protagonist, acting as a mother and a citizen house-wife. 

Keywords: Escola Doméstica. History of women education. Gender. Sensibilities. Discourse 

Analysis. 
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Introdução 
________________________________________________________________ 

 
Deixamos o trem. No embarcar, em Nova Cruz, o meu estado de espirito era de 
euforia, mas agora, naquele momento, naquela ponte entre o meu mundo do interior 

e a cidade grande, era diferente e pensava: o que me reservaria o futuro? 

Transpusemos a Praça Augusto Severo; do outro lado estava a conclusão, não apenas 

da viagem, mas também do meu mundo constituído de hábitos simples da vida 

interiorana. Eu, que desejava ardentemente chegar a escola, fiquei momentaneamente 

atônita. O chegar, o entrar naquele ambiente, o viver longe de casa faziam esfriar as 

mãos e o coração bater mais apressado (RAMALHO, 2004, p. 88). 

  

Esse estado de euforia e de ansiedade descrito no trecho acima, foi compartilhado por 

Noilde Ramalho1, uma antiga aluna da Escola Doméstica2. A escolha desse trecho para iniciar 

esse texto deve-se pela riqueza de sua escrita em expressar os sentimentos de uma antiga aluna 

da escola que viu sua vida transformar-se ao ingressar nesse espaço. Retirado de sua biografia, 

esse texto narra as expectativas carregadas pela aluna Noilde Ramalho ao ingressar na escola, 

permeadas pela tensão e pelo medo do desconhecido. Por ter nascido em uma família de 

influentes políticos da cidade de Nova Cruz, ela teve a oportunidade de estudar e por meio da 

educação deu sentido a sua própria existência. 

A Escola Doméstica possui uma trajetória contraditória e polêmica. Criada em 1914, 

ela surgiu em um contexto que a educação feminina se tornava uma preocupação política. O 

movimento feminista, mesmo que incipiente, já causava desconforto nas relações de poder de 

uma sociedade patriarcal e oligárquica como a brasileira. Mas essa instituição surgiu como o 

oposto ao ideal feminista, impondo um controle sobre esses sentimentos. Seu objetivo era o de 

criar uma mulher oposta a feminista, uma mulher do lar, alheia às questões políticas, mas atenta 

a cada detalhe da criação dos filhos e da administração do lar. Apesar dessa prerrogativa, essa 

escola possibilitou novas oportunidades e ambições para essas mulheres. Por isso, é a partir 

dessas tensões acerca do feminino e das experiências de ser mulher que emerge essa pesquisa. 

Escrever é um desafio, pois, organizar todos os pensamentos e ideias em formato de 

texto é, por vezes, assustador. A responsabilidade de colocar em palavras aquilo que foi 

                                                             
1 Noilde Ramalho foi aluna, professora e diretora da Escola Doméstica. Nascida em 1920, na cidade de Nova 

Cruz-RN, ingressou na instituição em 1936, concluindo o curso em novembro de 1939. A partir de 1940, ela foi 

chamada para compor o grupo de professoras e, em 1945, assume a posição de diretora até 2010, ano de seu 

falecimento. Ela ficou conhecida pelo seu trabalho na Escola Doméstica, tendo recebido diversas honrarias pela 

dedicação a esse projeto.  
2 Por vezes o nome da escola aparece de formas diferentes na documentação, ora como Escola Doméstica, ora 

como Escola Doméstica de Natal. Devido a maior frequência da primeira versão adotaremos ela ao longo do texto. 
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pesquisado, respeitando os acontecimentos, a suposta busca pela “verdade” e a descoberta de 

que se é impossível chegar até ela, torna tudo angustiante, mas também instigante. Iniciar uma 

pesquisa é sempre caminhar até o desconhecido, apesar de ter-se em mente algumas 

conjecturas, o resultado pode não ser como imaginava-se no início. As fontes são vestígios de 

um passado que já aconteceu e que pouco se sabe sobre, pouco resiste ao teste do tempo, muito 

se perde nesse caminho até o presente. Porém, é aí que reside o grande desafio do historiador: 

produzir sua narrativa, responder suas perguntas, em meio a tantos silêncios e dúvidas. 

 A trajetória dessa pesquisa começou muito antes da escrita do projeto. Ela teve seu início 

ainda quando eu era uma garota estudando para o vestibular, descobrindo o interesse pela 

história das mulheres e das relações de gênero, principalmente, em relação ao movimento 

sufragista que me encantava enquanto lia nas páginas do livro de história do Ensino Médio. 

Durante a graduação no curso de História na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), o 

interesse foi se consolidando e ganhou forma quando fui participante do projeto de Iniciação 

Científica, intitulado: “O que elas querem?” Discursos sobre o feminismo na Paraíba do início 

do século XX (1910-20), com o subprojeto O feminismo e seu ideário na imprensa da Paraíba 

(1920-20), sob a orientação da Prof.ª Drª. Alômia Abrantes. Essa foi uma experiência 

enriquecedora que contribuiu definitivamente nos rumos que tomaria a minha carreira 

acadêmica e deu origem ao meu trabalho de conclusão de curso intitulado Megeras, Agressivas 

e Revoltadas: Uma análise dos discursos antifeministas na imprensa paraibana nos anos 1920, 

defendido em 2017. O objetivo desse trabalho foi analisar como o antifeminismo aparecia na 

imprensa paraibana do início do século XX e como esses discursos se categorizam enquanto 

manifestações de uma violência simbólica, violências sutis que contribuem para a manutenção 

da desigualdade. 

 Como a minha formação foi na Paraíba, apesar de morar no Rio Grande do Norte, pouco 

sabia sobre o estado em que vivia, por isso, após o término do curso, passei a interessar-me em 

conhecer mais sobre a sua história. Dessa maneira, investi meu tempo nesse objetivo e reparei 

como a produção acerca da história das mulheres e das relações de gênero nesse estado eram 

parcas, em comparação com outros lugares. Muitas delas foram desenvolvidas nos anos 2000 

pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, em sua maioria direcionadas a educação 

feminina e a formação de leitoras3. Porém, desde então, não houve uma produção significativa 

de dissertações e teses nessa temática.  

                                                             
3 A maioria dos trabalhos acerca da educação feminina no Rio Grande do Norte foram publicados entre 1998 e 

2009, frutos de pesquisas vinculadas a base de pesquisa: Gênero e Práticas Culturais: Abordagens históricas, 
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 O desejo de estudar a história da educação feminina no Rio Grande do Norte partiu das 

inquietações geradas ao deparar-me com a existência de uma instituição escolar para meninas 

chamada Escola Doméstica. Era muito curioso esse nome e também algumas de suas práticas 

educativas. Ao reunir informações sobre ela foram encontrados alguns trabalhos já produzidos 

na área de educação. No entanto, não se extinguiam as possibilidades de novos estudos acerca 

dessa instituição. Por ela ter mais de cento e seis anos, havia muito ainda para se estudar, por 

isso, novos olhares seriam bem-vindos. 

 Devido a minha identificação com o feminismo, algumas questões me deixaram inquieta 

acerca da escola e, após uma breve pesquisa sobre, muitas perguntas se formaram na minha 

cabeça: Como as diferenças sexuais e de gênero delimitam a educação das pessoas? Como elas 

definem seus espaços de atuação na sociedade? Qual a relação dessas diferenças com a 

desigualdade? Ao deparar-me com esses valores e com esse contexto, comecei a refletir sobre 

como a trajetória da educação é contraditória. Sendo que, ao longo do tempo, as pessoas 

receberam uma educação diferenciada por causa do seu gênero. Enquanto as moças tinham 

como aprendizagem serem boas mães, esposas e donas de casa, os rapazes aprendiam a serem 

trabalhadores e líderes. Ou seja, o ensino nem sempre foi concebido da mesma maneira para 

todas as pessoas. As diferenças sexuais e de gênero foram, e ainda são, utilizadas para definir 

o tipo de ensino oferecido, como no caso da Escola Doméstica. 

 A Escola Doméstica é uma instituição escolar localizada na cidade do Natal. Ela foi 

inaugurada em 1914 e idealizada por Henrique Catriciano4, após voltar de uma viagem à 

Europa. Ao retornar, ele criou a Liga de Ensino do Rio Grande do Norte5, em parceria com 

outros políticos e intelectuais do estado. O projeto dessa escola foi baseado em instituições de 

                                                             
educativas e Literárias, coordenado pela professora Dr. Maria Arisnete Câmara de Morais (Cf.: MORAIS; 

MORAIS; SILVA, 2015). 
4 Henrique Castriciano de Souza (1874-1947) foi um intelectual e político potiguar. Nascido na cidade de Macaíba, 

interior do RN, foi apadrinhado pela oligarquia Albuquerque Maranhão, o que lhe permitiu desfrutar de uma 

posição privilegiada na sociedade potiguar do começo do século XX e desenvolver uma carreira no serviço público. 

Sua atuação na imprensa foi significativa, sobretudo, no jornal A República, no qual conseguiu veicular suas ideias 

acerca da educação feminina no estado. Após uma estada na Europa (1909 – 1910), fundou a Liga de Ensino do 

Rio Grande do Norte (1911) e a Escola Doméstica de Natal (1914). Sendo considerado um dos grandes expoentes 

em defesa de uma modernidade pedagógica no estado, há diversos trabalhos sobre a sua atuação intelectual, entre 

eles: ALBUQUERQUE, José Geraldo de. Henrique Castriciano: um reformador social. Dissertação (Mestrado 
em História), Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 1981. PINHEIRO, Rosa Aparecida. Educação e 

modernização em Henrique Castriciano. Natal: EDUFRN, 2005. MARQUES NETO, Cosme Ferreira. Da 

necessidade de uma “nova” escola só para moças. Henrique Castriciano de Souza e a modernidade pedagógica 

norte-rio-grandense (1911-1923). Dissertação (Mestrado em História), Campina Grande: Universidade Federal de 

Campina Grande, 2016. 
5 A Liga de Ensino do Rio Grande do Norte é uma instituição privada criada em 1911, com o intuito de auxiliar o 

Governo do Estado em tudo que concerne à educação, principalmente, a educação feminina. Apesar de esse ser o 

seu objetivo oficial, a única ação da Liga, até 1987 – ano de criação do Colégio Henrique Castriciano – foi a 

criação da Escola Doméstica em 1914 e a sua administração desde então. 



4 
 

ensino da Suíça, adaptado à realidade brasileira. O ensino era aquilo que seus idealizadores 

chamavam de Educação Doméstica, ou seja, a escolarização de conhecimentos domésticos 

como: cozinha, ordem da casa, etiqueta, costura, higiene, jardinagem, como também, 

aritmética, português, inglês, francês, literatura brasileira, música, puericultura e educação 

física (Cf.: LIGA DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE, 1945). Seu objetivo era formar 

mulheres instruídas de conhecimentos que eram considerados fundamentais para esse grupo de 

pessoas. No entanto, não era qualquer uma, eram mulheres da elite do estado, filhas de políticos 

e intelectuais respeitados no cenário potiguar. 

 Um dos aspectos mais intrigantes dessa escola, é a sua adaptabilidade ao longo do 

tempo. Independente do contexto histórico, conseguiu manter-se firme ao longo de todos esses 

anos como um referencial para a educação de meninas no estado. Possuindo uma reputação de 

seriedade, mesmo em meio às críticas ao seu modelo de ensino após vivermos momentos de 

euforia em relação ao feminismo e seus questionamentos acerca da relação feminino/lar. 

Para tanto, dialogo com a perspectiva dos estudos de gênero6, se aproximando das 

abordagens de Judith Butler (2003) e Guacira Lopes Louro (2003; 2019), para fazer essa 

análise, ao problematizar como os gêneros são percebidos e diferenciados na sociedade. Essas 

características diferenciam o tipo de educação recebida pelas pessoas, sendo importante 

destacar o caráter histórico e cultural dessas distinções. Assim, essa dissertação tem por 

objetivo compreender como os discursos desenvolvidos pela Escola Doméstica sobre a 

escolarização das mulheres produziram sensibilidades acerca da feminilidade. Esse trabalho se 

encaixa no que é compreendido enquanto História Cultural que, conforme Sandra Jatahy 

Pesavento (2003), tem ênfase na construção de novas fontes e métodos para produzir história, 

problematizando os sentidos conferidos ao mundo, que se manifestaram em palavras, discursos, 

imagens, coisas e práticas, presentes nos vestígios encontrados do passado. Ademais, essa 

pesquisa faz parte da linha de pesquisa Educação, Estudos Sociohistóricos e Filosóficos, na 

qual aborda temáticas referentes aos fundamentos históricos, filosóficos e sociopolíticos da 

educação. Privilegiando práticas educativas em suas diversas manifestações escolares e não 

escolares, sendo de extrema importância pensar nas relações saber-poder e na historicidade 

dessas manifestações. 

 Dessa maneira, para atingir o que foi proposto, foram percorridos alguns caminhos. 

Primeiro, diagnosticar as condições de possibilidade de emergência dos discursos sobre a 

                                                             
6 O uso da categoria gênero com uma abordagem histórica foi primeiramente teorizada pela historiadora Joan Scott 

em seu ensaio Gênero: uma categoria útil de análise histórica, publicado no Brasil em 1990. Sendo a tradução do 

seu trabalho considerada pioneira nos estudos de gênero no Brasil (PEDRO; SOIHET, 2007). 
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escolarização feminina na Escola Doméstica. Segundo, identificar quais os conhecimentos 

articulados pela Educação Doméstica escolarizada enquanto parte de um projeto de associação 

entre a mulher e o lar. E, por fim, identificar os modos de subjetivação experimentados pelas 

alunas face ao projeto institucional de formação da “dona de casa cidadã”. 

 O recorte temporal dessa dissertação teve início no ano de 1914, data da inauguração da 

Escola Doméstica, e por ponto de chegada o ano de 1945 que data a posse de Noilde Ramalho 

como diretora da instituição escolar. Em 1945, além de ser o ano de posse da nova gestão, 

verificou-se que a escola passou por algumas mudanças a partir da sua administração, como: a 

modificação do sistema de ensino, que até então se equiparava apenas ao diploma de Ensino 

Profissional e viria, posteriormente, a incorporar outras modalidades de ensino, como também, 

a transferência do prédio para novo local. Nesse sentido, foi possível perceber que a partir de 

1945, iniciou-se a campanha para a equiparação do Curso Doméstico ao Ensino Normal que 

veio em 1960 pela Lei Estadual 2.803. Além disso, é nesse período que se inicia os planos de 

expansão da escola que tinha como objetivo oferecer uma formação completa para a criança, 

desde o Pré-Primário até o Ginasial Técnico. 

Soma-se, ainda, ao fato de ter sido no ano de 1945 o fim do Estado Novo (1937-1945), 

iniciando-se o processo de democratização do país, que possibilitou a elaboração de uma nova 

constituição e a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil, promulgada em 

1961, tendo ela incorporado mudanças no sistema de ensino. Esse recorte possibilita a análise 

das condições que levaram a emergência desse empreendimento, como também os sujeitos 

envolvidos e seus interesses. Sendo também possível observar as mudanças ocorridas na escola 

em seus primeiros trinta anos. 

 

Diálogos sobre mulheres, corpo e gênero 

 

Por ser um trabalho voltado para a história das mulheres e da educação feminina 

apropriei-me da categoria de gênero para a discussão das questões que norteiam essa 

dissertação. Não pretendi aqui pensar apenas em uma história das pessoas do sexo feminino, 

mas problematizar essas definições de feminino e masculino e suas implicações na vida das 

pessoas. Destacando o caráter histórico, social e cultural dessas diferenciações, rejeitando a 

ideia de uma “essência” natural dos sujeitos enquanto homens e mulheres. 

Antes de mais nada, foi preciso pensar a categoria mulheres não de forma homogênea, 

mas como uma categoria que nem sempre é coerente e consistente. O gênero estabelece 

intersecções com modalidades raciais, classistas, étnicas, sexuais e regionais de identidades 
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discursivamente constituídas. Sendo impossível separar a noção de gênero das intersecções 

políticas e culturais que invariavelmente ela é produzida e mantida (Cf.: BUTLER, 2003). De 

acordo com Carlos Eduardo Henning (2015), fazer uma leitura interseccional não 

necessariamente é preciso desenvolver a análise de uma infinidade de marcadores em toda e 

qualquer análise social, mas atentar para o entrelaçamento daqueles que se mostram relevantes 

contextualmente, ou seja, partindo de análises atentas às diferenças que fazem diferença em 

termos específicos, históricos, localizados e, obviamente, políticos. 

Por isso, foi estabelecido o diálogo constante ao longo dessa dissertação com Judith 

Butler (2003), possibilitando uma análise aprofundada de como o sexo é discursivamente 

produzido, elaborando essas identidades. Nesse caso, a identidade feminina, ou melhor, as 

identidades femininas, pois se constitui um equívoco a noção singular de identidade, pois elas 

são complexas e se articulam com outras. Além disso, a questão identitária, ainda que 

pluralizada, é limitada, pois não dá conta daquilo que escapa a norma, que não se encaixa nessas 

categorias. 

É importante compreender que gênero e sexo não são categorias distintas e antagônicas, 

mas que se articulam constantemente. A definição de que gênero é o caráter cultural das 

distinções sexuais, enquanto o sexo é uma natureza pré-discursiva e imutável parece um 

equívoco. O sexo também é uma categoria discursiva e culturalmente construída. Por isso, 

Judith Butler (2003, p. 25), afirma que: 

 

[...] se o sexo é, ele próprio, uma categoria tomada em seu gênero, não faz sentido 

definir o gênero como a interpretação cultural do sexo. O gênero não deve ser 

meramente concebido como a inscrição cultural de significado num sexo previamente 

dado (uma concepção jurídica); tem de designar também o aparato mesmo de 

produção mediante o qual os próprios sexos são estabelecidos. Resulta daí que o 

gênero não está para a cultura como o sexo para a natureza; ele também é o meio 

discursivo/cultural pelo qual a ‘natureza sexuada’ ou um ‘sexo natural’ é produzido e 

estabelecido como ‘pré-discursivo’, anterior à cultura, uma superfície politicamente 

neutra sobre a qual age a cultura. 
 

Ela continua seu argumento ao fazer uma referência a Simone de Beauvoir de que 

ninguém nasce e sim torna-se mulher, pois ser mulher é um termo em processo, um devir, um 

construir de que não se pode dizer com acerto que tenha uma origem e um fim. Como uma 

prática discursiva contínua, o termo está aberto a intervenções e ressignificações. Mesmo 

quando o gênero parece cristalizar-se em suas formas mais reificadas, a própria cristalização é 

uma prática insistente, sustentada e regulada por vários meios sociais. Por fim,  

 

O gênero é a estilização repetida do corpo um conjunto de atos repetidos no interior 

de uma estrutura reguladora altamente rígida, a qual se cristaliza no tempo para 
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produzir a aparência de uma substância de uma classe natural de ser (BUTLER, 2003, 

p. 59). 

 

Guacira Lopes Louro (2019) afirma que a inscrição dos gêneros nos corpos é feita, 

sempre, no contexto de uma determinada cultura e, portanto, com as marcas dessa cultura. As 

identidades de gênero e sexuais são, portanto, compostas e definidas por relações sociais, que 

são moldadas pelas redes de poder de uma sociedade. Inspirada nos escritos de Michel Foucault 

ela analisa a sexualidade como um “dispositivo histórico”, compreendendo-a enquanto uma 

invenção social, uma vez que se constitui, historicamente, a partir de múltiplos discursos sobre 

o sexo: discursos que regulam, que normatizam, que instauram saberes e que produzem 

“verdades”. Michel Foucault (1998) através desse termo procurou demarcar um conjunto 

heterogêneo que engloba discursos, instituições, decisões regulamentares, leis, medidas 

administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em 

suma, o dito e o não-dito são elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode 

estabelecer entre esses elementos7.  

Em meio a essas discussões, entende-se que o corpo é o principal alvo desse 

dispositivo. É no corpo que a cultura se inscreve e o transforma por meio de práticas que 

também são históricas. O corpo se altera com a passagem do tempo, com a doença, com as 

mudanças de hábitos alimentares e de vida, com possibilidades distintas de prazer ou com novas 

formas de intervenção médica e tecnológica. Dessa maneira, compreende-se que natureza e 

cultura estão constantemente imbricadas e que separá-las como categorias opostas não faz 

sentido. É pela cultura que o corpo ganha significado e se transforma: 

 

De acordo com as mais diversas imposições culturais, o corpo é construído de modo 

a adequá-lo aos critérios estéticos, higiênicos, morais. As imposições de saúde, vigor, 

vitalidade, juventude, beleza, força são distintamente significadas nas mais variadas 

culturas e são também, nas diversas culturas, diferentemente atribuídas aos corpos de 

homens ou de mulheres. Através de muitos processos, de cuidados físicos, exercícios, 

roupas, adornos, inscrevemos nos corpos marcas de identidades e, consequentemente, 
de diferenciação. Treinamos nossos sentidos para perceber e decodificar essas marcas 

e aprendemos a classificar os sujeitos pelas formas como eles se apresentam 

corporalmente, pelos comportamentos e gestos que empregam e pelas várias formas 

com que se expressam (LOURO, 2019, p. 17).  

 

 Aprende-se a cuidar do corpo e a reconhece-lo por meio do contato com o outro. Essa 

aprendizagem acontece nas diferentes instituições disciplinares, como na família, na 

                                                             
7 Ampliando a discussão proposta por Foucault, Giorgio Agamben (2005) compreende dispositivo como qualquer 

coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e 

assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes. Não somente, portanto, as prisões, 

os manicômios, as escolas, as confissões, as fábricas, as disciplinas, as medidas jurídicas, mas também a caneta, a 

escritura, a literatura, a filosofia, a agricultura, os computadores, os telefones celulares. A própria linguagem em 

si pode ser considerada, talvez, o mais antigo dos dispositivos. 
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comunidade, e também, na escola. Esse é um dos espaços em que as pedagogias do corpo 

ganham forma. Carmen Lúcia Soares (2006), ao fazer uma referência a George Vigarello e seu 

trabalho sobre a ginástica, se referiu às pedagogias como portadoras de preceitos que dão ao 

corpo uma forma e o esquadriam para submetê-lo as normas de um modo muito mais seguro 

que o pensamento. Imagens sugeridas, gestos esboçados induzem, no silêncio, posições e 

comportamentos. As pedagogias que se elaboram para educar o corpo incorporam, em seus 

lentos processos de constituição, as transformações da sensibilidade de cada época e, mais, 

precisamente, uma racionalização da vigilância sobre o outro e sobre si mesmo. Elas são 

constantemente atualizadas, há um incremento racional sempre mais intenso e extenso nos 

modos de intervir no corpo. Sendo importante pensar nas múltiplas táticas de modelagem e 

adestramento como uma história de contextos pedagógicos nos quais elas seriam mais um 

elemento. 

 Um corpo escolarizado é capaz de ficar sentado por muitas horas e tem, provavelmente, 

a habilidade para expressar gestos ou comportamentos indicativos de interesse e de atenção, 

mesmo que falsos. Um corpo disciplinado pela escola é treinado no silêncio e num determinado 

modelo de fala; concebe e usa o tempo e o espaço de uma forma particular. As tecnologias 

alcançam o resultado pretendido: o auto-disciplinamento, o investimento continuado e 

autônomo do sujeito sobre si mesmo (LOURO, 2019). Compreende-se, dessa maneira, o lugar 

da escola como uma instituição disciplinar, como defende Michel Foucault (2007) em Vigiar e 

Punir. Uma disciplina que adestra, que torna o corpo dócil. Uma técnica específica de um poder 

que toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como instrumento de seu exercício. 

Com a cautela que deve cercar todas as afirmações pretensamente gerais, é possível 

dizer que a feminilidade forjada nessa instituição particular almejava uma mulher específica e 

elaborou práticas de disciplinamento para esse fim. Sendo o auto-disciplinamento o mais 

elaborado, pois ele inscreve-se nas subjetividades, fazendo parte da constituição do sujeito 

como ele é, se expressando onde quer que ele vá. Com efeito, a disciplina se exerce no detalhe, 

ela muitas vezes é sutil, outras nem tanto. É aquilo que Michel Foucault (2007) chamou de “a 

arte de talhar pedras”, ela é constante, sempre reelaborada, incorporando novas práticas e é na 

repetição que se incorpora ao corpo e o modifica. 

Tomaz Tadeu da Silva (2014) defendeu que a eficácia produtiva dos enunciados 

performativos ligados à identidade depende de sua incessante repetição. Em termos da produção 

da identidade, a ocorrência de uma única sentença desse tipo não teria nenhum efeito 

importante. É de sua repetição e, sobretudo, da possibilidade de sua repetição, que vem a força 

que um ato linguístico desse tipo tem no processo de produção da identidade. Jacques Derrida 
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nomeiou essa característica, essa repetibilidade da escrita e da linguagem, de “citacionalidade”. 

Ou seja, sua força está na possibilidade de sua retirada de um determinado contexto e inserida 

em um diferente, sendo ela mais uma ocorrência de uma citação que tem sua origem em um 

sistema mais amplo de operações de citação, da performatividade e de definição, produção e 

reforço da identidade cultural. Como no caso das afirmações “mulheres são mais emocionais”, 

“homens são mais racionais”, “mulheres nasceram para serem mães”, “homens traem por 

natureza”, entre outras. É no ato da repetição que elas ganham sentido e causam um efeito de 

verdade. Nesse sentido, normalizam e cooptam gestos, condutas, opiniões e discursos. 

De acordo com Marcus Aurélio Taborda de Oliveira e Diogo Rodrigues Puchta (2005), 

dedicar a atenção as tensões entre os discursos e as formulações legais e as práticas escolares 

centradas na corporeidade pode ser uma chave de entendimento histórico do processo de 

escolarização. Enquanto isso, Luciano Faria Filho (2006) compreendeu a escolarização de três 

maneiras: a primeira, como políticas voltadas para a produção de uma rede de instituições 

destinadas ao ensino; a segunda, como produção de representações em torno da escola como 

locus de socialização da infância e juventude; e a terceira, como processo de submetimento de 

pessoas, conhecimentos, sensibilidades e valores aos imperativos escolares. Ele ainda afirma 

que para o estudo do fenômeno a que temos dado o nome de escolarização do social, a noção 

de cultura escolar mostra-se particularmente importante. Ela permite articular, descrever e 

analisar, de uma forma muito rica e complexa, os elementos chaves que compõem o fenômeno 

educativo, tais como os tempos, os espaços, os sujeitos, os conhecimentos e as práticas escolares 

(FARIA FILHO, 2003). 

A partir dessa perspectiva, é possível concilia-la com os estudos da história da educação 

dos sentidos e das sensibilidades proposta por Marcus Aurélio Taborda de Oliveira (2012). 

Segundo ele, a preocupação de um historiador das sensibilidades é de compreender como foi 

possível ao longo do tempo educar os sentidos e forjar novas sensibilidades, sobretudo, nesse 

fluxo de tempo conhecido como modernidade ocidental. Desse modo, não se pode negar a 

dimensão dos sentidos na percepção do mundo; percepção essa que é sensitiva, no sentido 

mesmo de operar com alguns atributos do corpo que não podem negligenciar o domínio da 

natureza. Apreensão do mundo que se dá por meio dos sentidos primevos: tato, olfato, paladar, 

visão e audição. Cheiros, gostos, toques, olhares, cores, ruídos, dor, medo, raiva e prazer 

configuram um verdadeiro índice das possibilidades de definição de novas sensibilidades na 

história. Esse corpo, que não é o outro da natureza, mas antes o fundamento que permite até 

mesmo a sua elaboração simbólica, é o ponto de partida para compreendermos as maneiras 

como os sentidos e as sensibilidades mudaram ao longo da história. 
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Marcus Aurélio Taborda de Oliveira (2012) argumentou ainda sobre a potencialidade 

de se estudar como os movimentos de renovação educacional, como a Escola Nova, tiveram na 

exploração dos sentidos uma das suas promessas, pela via da ciência do século XIX. Por isso, 

foi constante em periódicos educacionais do final do século XIX ênfases tais como na educação 

da vontade, para a paz, do desejo, da mulher, para o trabalho, estética ou física, todas afeitas à 

produção de novas sensibilidades que emergiriam de uma ação deliberada e dirigida sobre os 

sentidos humanos. Por isso, ainda, a higiene daquele período, considerada uma verdadeira 

“ciência do social” marcaria tão fortemente o imaginário e as práticas educativas desde então. 

Dessa forma, o corpo ganharia relevância política na busca da conformação de corações e 

mentes. 

Por fim, ele afirmou que o que interessa é perceber esse tempo de mudanças como causa 

e expressão do afloramento de novas formas de sensibilidade e de novos anseios pela educação 

dos sentidos. As cidades em meio a expansão da urbanização e da industrialização passaram 

por um conjunto de iniciativas educadoras ou formativas, que atingiria também, mas não só, a 

escola; iniciativas que teriam o corpo, os sentidos e as sensibilidades no seu horizonte de 

intervenção. 

Sandra Pesavento (2007) defendeu que “capturar” as razões e os sentimentos que 

qualificam a realidade, que expressam os sentidos que os homens em cada momento da história 

foram capazes de dar a si próprios e ao mundo, constituiria o crème de la crème8 da história. 

Sendo esse o grande desafio dessa corrente historiográfica que trabalha com as representações 

que os homens, através do tempo, construíram sobre si próprios e sobre o mundo e que são, por 

vezes, difíceis de ser abordadas ou mensuradas. 

Ela afirmou, também, que o estudo das sensibilidades trouxe para os domínios da 

história o problema da subjetividade e que a sensibilidade revela a presença do “eu” como 

agente e matriz das sensações e sentimentos. Apesar das sensibilidades começarem no 

indivíduo que, pela reação do sentir, expõe o seu íntimo, ela pode ser também compartilhada, 

uma vez que é sempre social e histórica. Os homens aprendem a sentir e a pensar, ou seja, a 

traduzir o mundo em razões e sentimentos através da sua inserção no mundo social e na sua 

relação com o outro. 

As sensibilidades se apresentam como operações imaginárias de sentido e de 

representação do mundo que conseguem tornar presente uma ausência e produzir, pela força do 

                                                             
8 Crème de la crème é um termo em francês que geralmente é remetido a algo muito bom, a melhor parte de alguma 

coisa. Um equivalente em português seria “a nata”. 
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pensamento, uma experiência sensível do acontecido. A História Cultural tem se empenhado a 

(re)construir tais sensibilidades do passado, ou as práticas culturais do sensível, através das 

marcas que deixaram nos materiais de arquivo, nas artes, na literatura. Em todas elas e até nos 

documentos oficiais é possível encontrar “registros da alma”. No entanto, elas são sutis, difíceis 

de capturar, pois inscrevem-se sob o signo da alteridade, traduzindo emoções, sentimentos e 

valores que não são mais nossos. 

 Esse trabalho apesar de concentrar-se na escolarização, reconhece que a escola é apenas 

uma das instâncias educativas da sociedade. De acordo com essa perspectiva, Thais Nívia de 

Lima e Fonseca e Cynthia Greive Veiga (2003) defendem que a educação não se resume a 

experiência escolar e que a escola é algo recente na história da sociedade brasileira. Sendo todos 

sujeitos à educação, de uma maneira ou de outra, frequentando ou não a escola. Ela acontece 

também nas igrejas, nas festas, na família, nas ruas, na roça, na cidade, com amigos, pela TV, 

na internet. Afirmam também que para os historiadores da educação, uma constatação evidente 

é a de que investigar os processos de aprender é fundamental para ampliarmos a compreensão 

das formas de como em tempos e espaços distintos, homens e mulheres organizaram sua vida, 

seus fazeres e suas ideias, enfim, seu modo de ser e estar no mundo. Segundo Thais Nívia de 

Lima e Fonseca (2003), a contribuição que a História Cultural pode dar ao avanço na História 

da Educação está no descortinamento de dimensões ainda pouco exploradas fora da escola e da 

escolarização, bem como a imposição corajosa de novos olhares sobre essa que é uma dimensão 

já tradicional. Tendo ela se mostrado bastante diversa e em alguns casos atraindo sobre sua 

sombra diferentes posicionamentos sobre história e sobre cultura. 

Nesse sentido, essa dissertação concentrou-se nos estudos da história das mulheres e 

das relações de gênero na educação feminina, e assim, estabeleceu diálogos com toda uma 

historiografia sobre o tema. A seguir, apresento uma revisão bibliográfica de como esse tema 

vem sendo abordado pela historiografia, principalmente, próximos ao recorte temporal dessa 

pesquisa. Inicialmente, sobre a história das mulheres e das relações de gênero, tem como grande 

marco o livro História das Mulheres no Brasil (1997) organizado pela historiadora Mary Del 

Priore. Ele teve a contribuição de diversos intelectuais, entre mulheres e homens, de diferentes 

áreas com a proposta de reunir narrativas sobre as mulheres e a sua história no Brasil e em 

diferentes contextos. Entre eles, foi fundamental na discussão da temática dessa pesquisa o 

ensaio de Guacira Lopes Louro, Mulheres na sala de aula. Nele, a autora discute como a 

presença das mulheres na sala de aula trouxe uma nova dinâmica para o sistema educacional. 

A incorporação feminina ocorreu tanto como alunas, como também, professoras. Dessa forma, 

ela disserta sobre a conquista do direito à educação pelas mulheres, sobre o ensino inicialmente 
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destinado a elas e a feminização do magistério. Guacira Louro afirma a importância de se 

discutir as relações de poder imbuídas nas relações de gênero, observando como a educação de 

homens e mulheres foi ao longo do tempo concebida e praticada de maneiras distintas. Ela teve 

como ponto de partida a institucionalização da educação feminina no século XIX através da 

Escola Normal, salientando suas transformações na primeira metade do século XX. 

Recentemente, Carla Bassanezi Pinsky junto de Joana Maria Pedro organizaram o livro 

Nova História das Mulheres no Brasil (2012). Ele reúne ensaios de pesquisadoras sobre 

diferentes perspectivas relacionadas às mulheres, atualizando sobre os novos temas que estão 

sendo estudados no Brasil, como contracepção, feminismo, racismo, infância, a partir do olhar 

de diferentes disciplinas. Nele, a pesquisadora Fúlvia Rosemberg produz o capítulo Mulheres 

educadas e a educação de mulheres, em que a autora faz uma breve introdução sobre o percurso 

legal do acesso das mulheres brasileiras a educação. Isso aconteceu no século XIX, no entanto, 

de forma limitada. Ela também faz um balanço sobre a educação feminina nas últimas décadas 

e a contribuição dos movimentos feministas nesse cenário, discutindo como a desigualdade de 

gênero afeta a inserção de homens e mulheres em cursos de ensino superior e na profissão 

docente. 

Tocando na questão relacionada à educação feminina e as relações de gênero, Jane 

Soares de Almeida lançou o livro Mulher e Educação: a paixão pelo possível (1998). Nele, a 

autora discute sobre o percurso profissional feminino no magistério no estado de São Paulo, 

entre o fim do século XIX e a primeira metade do século XX. Conforme Jane Almeida (1998), 

o processo de urbanização permitiu a saída de mulheres do mundo privado, mas também exigiu 

delas os comportamentos morais que a sociedade burguesa esperava. Entretanto, o ingresso na 

escola possibilitou mais autonomia para elas e a sua profissionalização no magistério através 

da formação das Escolas Normais. A autora ainda apresenta a perspectiva dos estudos de gênero 

como uma abordagem para entendermos o porquê de o magistério ser uma profissão 

majoritariamente feminina hoje, principalmente, nos anos iniciais. Isso se deve muito a 

trajetória dessa profissão no Brasil e também das mulheres no mercado produtivo. 

No que se refere a educação feminina no Rio Grande do Norte, há alguns trabalhos que 

possibilitaram novos olhares sobre a história da educação. Por isso, realizei uma pesquisa nas 

plataformas: Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Google Acadêmico e no Sistema 

de Bibliotecas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sobre as palavras-

chave: educação feminina; gênero; história das mulheres; Rio Grande do Norte; Escola 

Doméstica. Em sua totalidade, eles foram produzidos pelo Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGEd/UFRN). Desse modo, 
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encontrei a dissertação de mestrado de Rossana Kess Brito de Souza Pinheiro, História da 

educação das mulheres em Natal (1889-1899), defendida em 2003. Nessa narrativa, ela fez uma 

análise das principais representações sobre a educação feminina presente na legislação e na 

imprensa da época, e como elas foram construídas em torno de um ideal de instrução. A seguir, 

ela faz um processo semelhante na sua tese de doutoramento Mãe-esposa e professora: 

educadoras no final do século XIX (2009), sendo que, por meio desse trabalho, ela faz uma 

análise do que se esperava da educação republicana no âmbito da educação feminina. 

Evidenciando as representações femininas que circulavam em Natal, entre os anos de 1889 e 

1914, com o objetivo de configurar as relações de gênero com ênfase nos aspectos morais, 

intelectuais e pedagógicos exigidos dessas mulheres. Utilizando como fontes documentais a 

Legislação educacional, civil e penal, e, a imprensa do período, por meio da literatura que 

circulava em Natal, sobre a forma de folhetim, contos e poesias. Representações que 

relacionavam a mulher à maternidade e à domesticidade e estas ao ideário de abnegação e 

sacerdócio que se aliou a uma demanda vinda do aumento no quantitativo de escolas femininas 

e alocou a mulher como a mais apropriada para o melhor desempenho educacional do país, a 

partir de suas bases: a educação primária. Emergem nesse contexto as figuras da mãe-esposa, 

como educadora no lar, e da professora, no espaço público, sendo o cuidado feminino percebido 

como a base educacional no país. Além dessas, há a dissertação de mestrado A educação 

feminina no Rio Grande do Norte (década de 1920) de Eliane Moreira Dias, defendida em 

2003. Nela a autora procura fazer uma reconstituição do cenário educacional destinado para as 

mulheres durante a década de 1920. Quais eram as instituições escolares destinados para esse 

grupo e algumas práticas culturais relacionadas a esse tema. Utiliza como fontes obras literárias, 

textos publicados na imprensa e mensagens de governadores.  

Referente ao objeto de estudo aqui apresentado, já existe algumas pesquisas. A primeira 

que é indispensável ser citada, é a tese de doutoramento: Educar para o lar, educar para a vida: 

cultura escolar e modernidade educacional na Escola Doméstica de Natal (1914-1945), de 

Andréa Gabriel F. Rodrigues (2007). Ela teve como objetivo analisar o modelo escolar adotado 

pela Escola Doméstica e a cultura escolar presente nas suas práticas pedagógicas, como através 

da sua organização, saberes escolhidos para a composição do currículo, metodologia, normas e 

valores. A autora discute sobre o contexto do aparecimento da escola, suas origens, e 

idealização, sendo ela influenciada pela pedagogia escolanovista e pelo positivismo 

educacional. 

Há outras produções científicas como a monografia de Franknilda Mácia de Medeiros 

Dias, Da escola ao lar: a mulher na cidade do Natal (1915-1930), defendida em 2002 no curso 
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de graduação em História. Esse trabalho teve como objetivo analisar a condição feminina nos 

anos 1920 em Natal, através das modificações na vida cotidiana em decorrência do processo de 

urbanização e sua relação com a educação da mulher a partir de publicações da imprensa no 

período, como o jornal A República. Além desses, há também um artigo de graduação, 

publicado no ano de 2018: A concepção de mulher no currículo da Escola Doméstica (1914-

1945), de Marianna Carla Costa Tavares e orientado pela professora Maria Inês Sucupira 

Stmatto. O trabalho aborda algumas questões sobre como o currículo da escola concebia a 

mulher naquele período e apesar do recorte de gênero, elas não procuram aprofundar esses 

aspectos por meio da análise teórico-metodológica dos estudos de gênero. O primeiro analisa 

por meio da imprensa da época e o segundo se concentra apenas nas disciplinas aprendidas na 

escola. Por isso, encontraram-se lacunas, permitindo novas leituras e aprofundamento dessas 

questões. 

O que diferencia essa pesquisa desses outros trabalhos é que priorizo o aspecto de 

como as diferenças sexuais e de gênero são utilizadas como justificativa para definir o ensino 

recebido pelas pessoas e a relação dessas diferenças com a desigualdade, sendo a Escola 

Doméstica, um exemplo de ensino que promoveu essa distinção, mas não a única. Ademais, o 

meu olhar parte de uma abordagem teórica e metodológica diferenciada, concentrando-se na 

escola como um dispositivo de poder/saber que produz discursos acerca da feminilidade e de 

que maneira esses discursos produziram novas sensibilidades e educavam os sentidos. 

Apesar da relativa grande quantidade de trabalhos sobre a Escola Doméstica, é 

importante salientar que essa dissertação se apresenta com novos olhares sobre essa instituição. 

A partir de novos objetivos e novos aportes teórico e metodológico, pretende-se percorrer as 

dinâmicas do processo de escolarização de mulheres e das práticas educativas formadoras de 

uma educação feminina. Possibilitando problematizar como essas ações formadoras buscavam 

construir uma feminilidade, forjando novas sensibilidades acerca do feminino e suas relações 

com a alteridade. 

 

Corpos femininos, inscrições para a história 

 

Para concretizar os objetivos propostos por essa dissertação realizou-se a pesquisa em 

diferentes instituições. Dessa maneira, foi possível organizar uma boa quantidade de material 

para a análise. Infelizmente, muito do que se foi produzido no antigo espaço da escola se perdeu 

com o tempo, por isso, pouco foi recuperado.  
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A construção do meu arquivo de pesquisa foi realizada em diferentes instituições. 

Primeiramente, a maior parte da documentação foi encontrada no acervo da Escola Doméstica, 

o que facilitou a busca foi a existência de um museu na escola, chamado Acervo Nísia Floresta, 

localizado no segundo andar do prédio. Assim, me debrucei sobre as seguintes fontes: o 

regimento interno, atas, o discurso inaugural, fotografias, cardápios, propagandas, diplomas, 

caderno de receitas, caderno de anatomia, o juramento de conclusão de curso, boletins, o 

programa da escola, o plano de ensino e a biografia de Noilde Ramalho, que foi aluna e 

professora da instituição no período estudado.  

Outra parte foi encontrada na Biblioteca Central Zila Mamede da UFRN e na Biblioteca 

Setorial do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA) também da UFRN. Nesses 

estabelecimentos, foi possível encontrar: publicações antigas da Liga de Ensino do Rio Grande 

do Norte, como é o caso do Boletim Comemorativo do Cinquentenário da Escola Doméstica; 

a Conferência de Henrique Castriciano intitulada A Educação da Mulher no Brasil; a biografia 

de uma antiga aluna e professora chamada Francisca Nolasco Fernandes de Oliveira9, intitulada 

Menina feia e amarelinha; a Revista Via-Láctea, periódico que circulou entre 1914 e 1915, 

onde há algumas impressões sobre a escola; os livros O Ensino Doméstico na Bélgica e a 

Grandeza da Educação Familiar de Santa Guerra10, antiga aluna, professora e diretora da 

escola. 

Inicialmente, tinha-se também o intuito de pesquisar nos arquivos do Instituto Histórico 

do Rio Grande do Norte (IHGRN) e no Arquivo Público do Estado (APE). Nesses espaços seria 

possível consultar a legislação educacional do período, como também, periódicos que 

circulavam nessa época. No entanto, não foi possível o acesso a esses lugares, por causa da 

reorganização que está sendo feita nesses estabelecimentos, impossibilitando o acesso de 

pesquisadores ao seu acervo. Apesar disso, outra possibilidade foi encontrada através dos 

acervos digitais, como é o caso do Repositório Digital do LABIM da UFRN, onde encontrei 

todas as edições da Revista Escola Doméstica, como também, o Repositório Institucional da 

UFSC, no qual encontrei alguns números da revista da Associação de Professores do Rio grande 

                                                             
9 Apelidada de “Chicuta”, Francisca Nolasco Fernandes de Oliveira (1908-1995) nasceu em Jardim de Piranhas, 

antigo distrito de Caicó, no Rio Grande do Norte. Foi aluna laureada pela Escola Doméstica de Natal, obtendo o 

diploma em 1929. Tendo sido professora durante trinta e cinco anos dessa mesma instituição e, posteriormente, 

foi também professora da Escola Normal de Natal, na qual foi diretora, a primeira mulher a ocupar esse cargo. 
10 Caetana de Brito Guerra (1903-1988), mais conhecida como Santa Guerra, foi aluna, professora e diretora da 

Escola Doméstica. Ela teve uma forte atuação na imprensa, sendo uma grande entusiasta da Educação Doméstica, 

por isso, publicou alguns livros nesse sentido. Além disso, foi membro da Academia de Letras do Rio Grande do 

Norte. 
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do Norte, a Pedagogium11. Realizei também uma pesquisa no site da Hemeroteca Digital da 

Biblioteca Nacional, no qual encontrei algumas notícias acerca da Escola Doméstica em jornais 

de outros estados e nas Mensagens dos Governadores entre 1900-1930. 

A seguir um quadro com as fontes e o local onde foram encontradas: 

 

Quadro I – As fontes 

  

TIPO DATA LOCAL 

Regimento Interno  1915 Arquivo da Escola Doméstica 

Discurso inaugural 1914 Arquivo da Escola Doméstica 

Fotografias 1914 a 1945 Arquivo da Escola Doméstica 

Cardápios 1925 Arquivo da Escola Doméstica 

Propagandas 1925 Arquivo da Escola Doméstica 

Diplomas 1919 e 1925 Arquivo da Escola Doméstica 

Caderno de receitas 1915 Arquivo da Escola Doméstica 

Caderno de anatomia 1916 Arquivo da Escola Doméstica 

O juramento de conclusão 

de curso 

1945 Arquivo da Escola Doméstica 

O Plano de Ensino 1945 Arquivo da Escola Doméstica 

Boletins 1921 e 1923 Arquivo da Escola Doméstica 

Biografia de Noilde 

Ramalho 

2004 Arquivo da Escola Doméstica 

Boletim Comemorativo do 

Cinquentenário da Escola 

Doméstica 

1964 Biblioteca Central Zila Mamede da UFRN 

Menina Feia e Amarelinha, 

biografia de Chicuta 

Nolasco Fernandes 

1973 Biblioteca Central Zila Mamede da UFRN 

Revista Via-Láctea (edição 

fac-similar) 

1914-1915 Biblioteca Central Zila Mamede da UFRN 

Livro O Ensino Doméstico 

na Bélgica de Santa 

Guerra 

1930 Biblioteca Central Zila Mamede da UFRN 

Livro A Grandeza da 

Educação Familiar de 

Santa Guerra 

1970 Biblioteca Central Zila Mamede da UFRN 

Compilado de textos 

publicados no livro A 

Educação da Mulher no 

Brasil de Henrique 

Catriciano (1911) 

2011 Biblioteca Setorial do Centro de Ciências 

Humanas, Letras e Artes (CCHLA) da 

UFRN 

A Revista Escola 

Doméstica 

1925 a 1926 Repositório Digital do LABIM UFRN 

Revista Pedagogium 1921-1922 Repositório Institucional da UFSC 

                                                             
11 A Revista Pedagogium foi um periódico trimensal publicado pela Associação de Professores do Rio Grande do 

Norte. O objetivo dela era publicar textos voltados para a temática da educação escritos por professores do estado. 
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Jornal do Comércio do Rio 

de Janeiro 

1911 a 1919 Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional 

Mensagens de 

Governadores 

1900-1930 Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional 

 

Fonte: Quadro elaborado pela autora (2020). 

 

Retomo aqui as palavras de Michel de Certeau (2007, p. 81) que “em história tudo 

começa com o gesto de separar, de reunir, de transformar em documentos certos objetos 

distribuídos de outra maneira”. Ou seja, as fontes não vêm prontas, elas precisam ser 

procuradas, selecionadas e organizadas, e assim serem analisadas a partir de questões propostas 

pelo historiador, dentro da temática escolhida.  

Étienne François (1998) afirmou que os arquivos não falam por si só, eles devem ser 

submetidos a uma crítica exigente, sendo que, seu manuseio só pode ser feito se forem 

respeitadas as precauções éticas e metodológicas elementares, e que mesmo bem utilizados e 

interrogados a partir de questões pertinentes, não dispensam o historiador de seu trabalho 

habitual de reconstituição e de interpretação. Sendo importante lembrar de que não se tem 

resposta para tudo, apesar do esforço de procurá-las. É preciso questionar-se acerca das fontes, 

de quem as produziu, quais são as suas condições de produção e de conservação, para que 

servem, o que expressam, o que dizem e o que não dizem. 

Concordo com Étienne François (1998) ao dizer que nada poderia ser pior do que 

considerar ao pé da letra o que dizem os arquivos. Sendo necessário que o que dizem seja 

pacientemente analisado para, dessa maneira, observar as possíveis intenções muitas vezes 

complexas dos seus autores e as lógicas implícitas de sua expressão e de seus silêncios, pois, 

aí, nada é mais enganador do que a “aparência da evidência”. 

No caso do objeto de análise dessa dissertação, a Escola Doméstica, seus idealizadores 

se preocupavam constantemente com a sua imagem e reputação, sendo elas preservadas por 

aqueles que deram continuidade a esse estabelecimento. Uma imagem rebuscada pela ideia de 

uma tradição e da preservação dos valores morais de uma instituição centenária. Muitas vezes, 

as fontes aparentam uma ideia de uniformidade, linearidade e conformidade de todos que pela 

escola passaram aos seus imperativos. Ou seja, “o mundo das coisas ditas” enganam, são astutas 

e guardam disfarces (FOUCAULT, 1998). Por isso, dentro dos limites impostos pelas fontes, é 

preciso estar atento a complexidade, as contradições e as discordâncias dessa instituição com o 

meio que fez parte.  

Arlette Farge (2017b) indagou que quem trabalha em arquivos se surpreende muitas 

vezes falando dessa viagem em termos de mergulho, de imersão e até de afogamento. 
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Constantemente o pesquisador se vê imerso em meio aos arquivos e a diversidade de materiais 

encontrados. Esse contato inicial provoca um intenso efeito de real, sendo necessário, 

posteriormente a esse mergulho, a seleção e organização das fontes, para uma análise apurada 

e aprofundada do que querem dizer e do que queremos que elas digam. 

O arquivo escolar surpreende, seja pelo processo de imersão provocada e 

experimentada pelo historiador, como pela sensação constante de falta e de ausência. Muito do 

que foi produzido pelos alunos, professores e administradores foi descartado, sendo muito 

comum irem para o lixo esse material produzido no cotidiano escolar, como alerta Diana 

Gonçalves Vidal (2005). Sendo que, o que sobra é muito pouco, é um elemento ínfimo em 

comparação com o que foi.  Durante a visita ao acervo da Escola Doméstica, percebe-se o 

cuidado da equipe em produzir o museu, a escolha dos documentos expostos e sua organização 

entre os que são considerados mais “relevantes” e os que não são. Intencionalmente se procurou 

produzir uma memória de grandiosidade da escola e de orgulho de sua história. Entretanto, ao 

mesmo tempo, encontrei um espaço pouco frequentado e até mesmo esquecido por aqueles que 

fazem parte dela. 

Jacques Le Goff (1990) propôs que só a análise do documento enquanto monumento 

permite à memória coletiva recuperá-lo e ao historiador usá-lo cientificamente, pois o 

documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, ele é produto da sociedade que 

o fabricou segundo as relações de forças que aí detinham o poder. Em virtude disso, é preciso 

questionar a emergência das fontes e a representação que ela faz do passado, trata-las então 

como documento/monumento, pois é preciso desmontar, demolir essa montagem, desestruturar 

essa construção e analisar as condições de sua produção.  

Dessa maneira, construí a minha metodologia de pesquisa e de análise a partir do 

Paradigma Indiciário12 mais próxima da abordagem realizada por Michel Foucault. Ele parte 

do pressuposto de que o real é uma construção discursiva, feita tanto no passado como no 

presente. O historiador não pode tomar as fontes históricas como indícios de um real que pode 

ser desvendado, um real que estaria nas entrelinhas e seria reconstruído pelo historiador. Para 

ele, a fonte histórica é sempre uma construção discursiva e histórica. Por isso, compreendo a 

                                                             
12 Me baseio no texto de Durval Albuquerque Júnior (2007), Menocchio e Rivière: criminosos da palavra, poetas 

do silêncio, para a definição da ideia de um Paradigma Indiciário, realizada a partir da leitura da obra de Michel 

Foucault. O paradigma indiciário é um método que surgiu no final do século XIX nas ciências humanas, empregado 

na escrita da História por meio do uso de indícios, sintomas, vestígios e sinais. O termo é usado por Michel 

Foucault e por Carlo Ginzburg, porém, eles discordam acerca do seu uso. Para Ginzburg, o paradigma serve para 

uma aproximação ou apropriação do real. Enquanto para Michel Foucault, a partir dele se constrói o real. 
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Escola Doméstica como um acontecimento histórico e também os discursos sobre ela 

elaborados, que se reenviam e reinventam um ao outro. 

Para ele, esses próprios indícios ou sinais são construções e que eles não são deixados 

por acaso. Antes de se perguntar o que fez com que eles representassem esse real, deveria se 

perguntar que estratégias de poder e que relações de poder-saber foram responsáveis pela 

construção desses sinais. Com esses vestígios pode-se construir um novo real a partir das 

demandas de poder-saber colocadas como monumentos históricos. Não apenas os sinais são 

analisados, mas também os silêncios, seus interstícios, aquilo que não se fala sobre e que se 

procura excluir por meio do discurso, o dito e o não-dito. Esse caráter homogeneizante de 

totalidade e de elaboração da verdade, negligencia e exclui outras possibilidades, outros 

discursos. 

Dessa maneira, as fontes, aqui encaradas enquanto enunciados discursivos, foram 

analisadas por meio de uma Análise do Discurso de inspiração Foucaultiana. Os estudos acerca 

do discurso propostos por Michel Foucault contribuíram para os usos que foram feitos dessas 

fontes, principalmente em analisa-las enquanto discursos que foram elaborados acerca da 

educação feminina, por meio de uma Educação Doméstica escolarizada, que era legitimada 

como alternativa plausível por diferentes figuras e instituições de poder, validando suas práticas 

educativas.  

O discurso pode ser entendido como um conjunto de enunciados, na medida que se 

apoiem na mesma formação discursiva. Nesse sentido, o enunciado é um conjunto de signos 

em função enunciativa que se estabelecem dessa forma por terem sidos produzidos por um 

sujeito, em um lugar institucional, determinado por regras sócio-históricas que definem e 

possibilitam que ele seja enunciado (GREGOLIN, 2004). Além disso, para Michel Foucault 

todo enunciado se relaciona a uma certa regularidade ao que já foi dito antes dele e que “nada, 

por conseguinte, pode ser considerado como pura e simples criação, ou maravilhosa desordem 

do gênio” (FOUCAULT, 2008, p. 165).  

Michel Foucault (1999), ao elaborar a Ordem do Discurso, afirmou que não se pode 

falar sobre tudo e que para alguma coisa ser enunciada, nomeada e comentada, existem 

procedimentos de exclusão e interdição. “Sabe se bem que não se tem o direito de dizer tudo, 

que não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode 

falar de qualquer coisa” (FOUCAULT, 1999, p. 9). As interdições que atingem esse discurso, 

revelam a sua ligação com o poder. Para que ele seja dito é preciso que sua enunciação parta de 

um lugar autorizado, de um lugar de poder que o legitime e cause um efeito de verdade. Apesar 

da aparente dispersão desses discursos, existe uma coerência, uma ordem, que nem sempre é 
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perceptível. A produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e 

redistribuída por um certo número de procedimentos que têm por função dominar seu 

acontecimento aleatório. Além disso, Michel Foucault propõe uma descrição dos enunciados 

para a partir dela definir as condições que lhe dão uma existência específica. Em A Ordem do 

Discurso (1999), ele propôs uma análise a partir de dois conjuntos: o crítico, que permite 

perceber as práticas de exclusão, limitação e apropriação do discurso, e o genealógico, que 

propõe pensar como se formaram os sistemas de coerção, as séries de discursos, sua formação 

ao mesmo tempo dispersa, descontínua e regular.  

Flávia Biroli (2006), ao discutir questões relacionadas à história, discurso e poder em 

Michel Foucault, afirmou que essa ordem do discurso não apenas produz restrições ao que se 

diz, mas também controla os enunciados que devem ser ditos e repetidos em certas 

circunstâncias. Esses procedimentos teriam como efeito a rarefação dos discursos (das 

possibilidades do dizer), mas também, formas de positivação que produziram o verdadeiro, o 

sensato, e, de modo mais geral, o que é dizível em circunstâncias específicas. 

Trata-se, ainda, de descrever o funcionamento dessa massa de discursos 

desencontrados que constituem os objetos e os aprisionam a um conjunto limitado de técnicas 

que permitem abordá-los, que constituem enunciados e aprisionam seus efeitos em 

sistematizações científicas ou nos modelos de expressão e da intenção. Trata-se, assim, de 

descrever o campo em que as práticas discursivas se entrelaçam as práticas não-discursivas, 

compondo um conjunto denso de temas, possibilidades de dizer e de agir (BIROLI, 2006). 

A análise do discurso não restringe-se apenas ao texto escrito, ela também é possível 

em outros formatos. Dessa maneira, é imprescindível entender a materialidade do discurso, o 

seu suporte, que lhe dá uma existência específica e as regras que o sustenta. De acordo com 

Amanda Braga (2013; 2014) e Jean Jacques Courtine (2013) é preciso pensar uma metodologia 

de análise para discursos que não se encerre no verbo, mas que se estendam a outras 

materialidades. Sendo de grande importância manter o projeto de uma análise do discurso que 

restitua ao discurso sua dimensão histórica e ampliar o alcance de sua visada ao engendrar 

análises que articulem discursos, imagens e práticas. 

Dessa forma, foram analisadas as práticas discursivas em torno da educação feminina 

e da feminilidade que fizeram parte dos discursos dos idealizadores da escola, porém, não se 

limitou apenas a eles. Foram práticas presentes nos discursos de intelectuais, políticos, médicos, 

juristas, homens que elaboraram formas de dizer e de agir acerca desse tema. Toda essa 

produção legitimou um tipo de abordagem para a educação de mulheres, cuja legitimidade 
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atribuída a esse modelo educacional foi exercida por meio de relações de poder que o validaram 

enquanto “verdade”. 

Ademais, procurei pensar como essas práticas discursivas tinham o corpo, os sentidos e 

as sensibilidades no seu campo de intervenção. Por meio dos textos normativos, foi possível 

imaginar como seriam essas práticas que instruíam e disciplinavam essas jovens mulheres. 

Quais eram as finalidades desse ensino? O que era importante ser aprendido por elas? Como se 

daria essa instrução? Por quê esse ensino se constituiria dessa maneira e não de outra? 

Aqui se foi debruçado sobre a experiência do sensível, de como os indivíduos viviam, 

sentiam e produziam significados sobre si e sobre o outro. De como educavam os sentidos, os 

corpos, as sensibilidades e legitimavam seus sentimentos, emoções e suas condutas. A partir 

disso, foi possível reconhecer como a educação escolar trouxe mudanças na vida dessas 

mulheres, proporcionando novas possibilidades de viverem suas vidas. Não só para alunas, mas 

também para as professoras que (re)significaram a sua existência por meio da educação. 

Independentemente dos ensinamentos propostos pela Escola Doméstica, o simples fato de ser 

escolarizado em uma sociedade majoritariamente analfabeta proporciona novas possibilidades 

de existência no mundo. Para muitas dessas mulheres sair do interior para a capital e vivenciar 

novas experiências era algo extraordinário. 

Portanto, como é feita essa leitura das sensibilidades de um outro tempo? Sandra 

Pesavento (2007), propôs algumas estratégias. Primeiro, é preciso encontrar a tradução externa 

delas, geradas a partir da interioridade dos indivíduos. E que mesmo as mais finas emoções e 

sentimentos devem ser expressos e materializados de alguma forma de registro passível de ser 

“resgatado” pelo historiador. Neste sentido, estas fontes do sensível de um outro tempo 

reforçam a ideia de que o conhecimento do passado é sempre indireto, tateio de aproximação 

com uma ausência e uma lacuna que se quer preencher. Mesmo que se admita que a história é 

uma espécie de ficção, ela é uma ficção controlada, não só pelo método, mas, sobretudo, pelas 

fontes, que atrelam a criação do historiador aos traços deixados pelo passado, onde os homens 

sentiam e agiam de forma diferente. 

Toda a experiência sensível do mundo, partilhada ou não, que exprima uma 

subjetividade coletiva, deve se oferecer a leitura enquanto fonte, precisando ser objetivada em 

registro que permita a compreensão dos seus significados. O historiador precisa encontrar a 

tradução das subjetividades e dos sentimentos em materialidades, objetividades palpáveis, que 

operem como a manifestação exterior de uma experiência íntima, individual ou coletiva. Mais 

do que fatos em si, este historiador da cultura vai tentar ler nas fontes motivações, sentimentos, 

emoções e lógicas de agir e pensar de uma época, pois suas perguntas e questões são outras. 
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Segundo Sandra Pesavento, para encontra-las é preciso uma educação do olhar e que 

o poder do olhar interpretativo deve ser estimulado, para dar a ver e dar a ler as marcas do 

passado, que encerram outros significados para a representação do mundo que não são os de 

agora. Só pelo esforço da imaginação, pela educação e adestramento do olhar que é possível 

“recolher” sinais, indícios, tecendo correlações, estabelecendo nexos entre as marcas deixadas, 

preenchendo lacunas e ausências. Além disso, mesmo que tais representações sensíveis se 

refiram a algo que não tenha existência real ou comprovada, o que se coloca na pauta de análise 

é a realidade do sentimento. Independentemente, se suas razões ou motivações, no caso, não 

terem consistência real, que é o caso do medo, da fé, da esperança, do desejo, que é sempre 

relacionado a algo, mesmo que este algo não seja “real”. 

Por isso, a escolha dessas fontes foi baseada na preocupação não somente das normas 

da escola e suas práticas educativas dentro de um contexto pedagógico, mas também do que 

essas práticas provocavam na vida daqueles que eram por elas submetidos e que também as 

submetiam. Procurei essas sensibilidades em diferentes fontes dos arquivos da escola, 

recuperando também como essas pessoas que fizeram parte da trajetória dessa instituição 

construíram representações e discursos sobre ela e sobre si mesmos. É uma trama que precisa 

ser elaborada com cuidado, por meio de um olhar consciente de que essas fontes não se dão por 

inteiro, nem através de uma revelação.  

Cada uma das fontes selecionadas para compor o acervo documental dessa pesquisa 

possui suas características próprias. Entre imagens, regimentos, mensagens, conferências, 

relatórios, elas apresentam suas particularidades e usos. Nesse sentido, ao longo da narrativa 

procurei estabelecer conexões entre elas por meio da interpretação e análise. No caso das 

fotografias, por exemplo, são encaradas também como discursos sobre o passado, criadas dentro 

de um contexto e regidas por intenções e relações de poder. Segundo Solange Ferraz de Lima 

e Vânia Carneiro de Carvalho (2009) ao utilizar as imagens como fontes históricas, significa 

inicialmente entender a tamanha diversidade de usos e de coleções, seus locais de produção e 

de circulação. Ao considerar a imagem como discurso, é preciso partir do pressuposto de que a 

fotografia possui uma linguagem que deve ser compartilhada para que ocorra a troca de 

informação, troca que é interessada e acontece em uma arena de poder.  

Sendo que diversos sentidos podem ser lidos através delas, por isso, a importância de 

se compreender o lugar do interpretante que também é responsável em atribuir significados as 

imagens analisadas. Dessa maneira, uma mesma figura pode ser analisada de diferentes 

maneiras, por diferentes pessoas. O “retratar-se” é uma prática cultural que integra uma rede de 

comunicação e atua, como tantos outros processos, na regulagem da sociedade. Por se tratar de 
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uma forma simbólica de representação pública dos sujeitos, é importante considerar também o 

olhar do espectador, ou seja, “aquele” a quem uma foto é direcionada (LIMA & CARVALHO, 

2009). Partindo dessa perspectiva, entende-se a importância de se compreender as intenções e 

usos das fotografias escolares, acervo formado por um conjunto de fotografias de eventos e 

rituais que foram escolhidos para serem retratados. No caso das fotografias cotidianas, elas 

foram elaboradas para representar uma ideia de cotidiano que não é o cotidiano em si, mas uma 

representação dele. Possuindo até mesmo um caráter propagandístico da instituição e dos 

sujeitos envolvidos. 

A escolha de se trabalhar com um acervo diversificado foi devido ao interesse de 

abordar a mesma questão sobre diferentes pontos de observação. Assim sendo, a dissertação 

está organizada em três capítulos: no primeiro capítulo, intitulado “A escola como ella devia 

ser”: A Escola Doméstica e a formação de uma identidade, discuto sobre o processo de 

surgimento dessa instituição, os agentes envolvidos nesse processo e a elaboração de discursos 

em torno da necessidade de se educar a mulher. A criação dessa escola só foi possível em meio 

a um processo de escolarização feminina possibilitado pelas políticas republicanas no que 

concerne à educação e, principalmente, nos auxílios concedidos pelo Estado para o 

fortalecimento da iniciativa privada. Nesse sentido, pretendeu-se relacionar esses fatores ao 

processo de criação de uma identidade escolar.  

No segundo capítulo, “A casa, ambiente de verdadeira felicidade”: a produção 

imagético-discursiva do Lar Ideal e a educação das sensibilidades domésticas, discuto sobre 

as práticas discursivas em torno de um ideal de ambiente doméstico como um espaço de 

acolhimento, felicidade e intimidade. Sendo a escola um lugar de educação das sensibilidades 

que tinha como principal objeto os sentidos femininos, construindo, dessa maneira, o lar ideal, 

que era comandado pela “dona de casa”, figura que veio a definir o que seria uma 

“feminilidade” da época. Além disso, discuto sobre como emergiram, nesse momento, várias 

iniciativas semelhantes em vários lugares do mundo que em conjunto formularam o discurso 

da “missão da mulher no lar” e, analiso como se desenvolveu a trajetória do Curso Doméstico 

na cidade do Natal e os seus efeitos. 

E, por fim, no terceiro capítulo, intitulado “Revelam alguma educação, até mesmo 

no pisar”: experiências escolares e modos de subjetivação da feminilidade, analiso os discursos 

de ex-alunas da Escola Doméstica, entre elas: Santa Guerra, Maria de Lourdes Lamartine, Alix 

Pessoa, Francisca Chicuta Nolasco e Noilde Ramalho, diplomadas, respectivamente, em 1921, 

1925, 1928, 1929 e 1939, buscando compreender como elas atribuíram sentido as suas 

experiências na escola como estudantes, professoras e diretoras. Nesse sentido, pretende-se, 
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através desses vestígios, reconstruir, em parte, a trajetória dessas mulheres e compreender seus 

sentimentos em relação a vivência escolar. Desse modo, investiguei as práticas escolares, entre 

elas, a obediência aos imperativos da escola, como também, as práticas de indisciplina. Bem 

como, articulei as falas dessas mulheres, comparando-as com o contexto em que estavam 

inseridas e como elas subjetivaram a ideia da “dona de casa cidadã”. E, por fim, como essas 

práticas de assujeitamento foram personificadas na atuação de algumas dessas mulheres 

enquanto professoras e diretoras da Escola Doméstica, encerrando o ciclo de suas trajetórias na 

escola. 

A operação historiográfica, como propôs Michel de Certeau (2007) é um trabalho 

minucioso, longo, difícil, solitário, que exige paciência e dedicação. Uma prática que se exerce 

em etapas isoladas, pesquisa e escrita, que unidas dão forma ao produto final, a história. Por 

certo, a historiografia é produto de um trabalho de atribuição de sentido aos eventos e aos 

acontecimentos do passado, um trabalho de fabricação de uma narrativa, atrelada a regras do 

lugar, que desafia o historiador a pensar e a interpretar esses restos de outrora e dá-lhes sentido 

no presente.  

Dessa maneira, me aproprio das palavras da historiadora Arlette Farge (2017a) que 

“buscando conhecer outro tempo, não escapamos ao nosso”. Ou seja, essa narrativa é sobre o 

passado, mas ao falar do passado, também fala-se do presente, momento de elaboração desse 

texto. Mesmo que agora vivemos um momento de “conquistas das mulheres”, esse também é 

um tempo de contradição, onde reconhecemos um passado que também é espelho e faz-nos 

defrontar com as fragilidades desse presente ao reconhecer suas semelhanças com o passado. 

Enfim, espero que desfrutem desse texto, como eu desfrutei da pesquisa. Boa leitura! 
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Capítulo I 

“A escola como ella devia ser”: a Escola 

Doméstica e a formação de uma identidade 
 
 
 
 
 
 

“Dê-se ao sexo uma educação religiosamente moral, 
desvie-se deles todos os perniciosos exemplos  
que tendem a corromper-lhe desde a infância,  

o espírito, em vez de formá-lo a virtude,  
adornem-lhe a inteligência de úteis conhecimentos, 

 e a mulher será não somente o que ela deve ser  
– o modelo da família – mas ainda saberá conservar dignidade,  

em qualquer posição em que por 
 ventura a sorte a colocar”. 

(Nísia Floresta, Opúsculo Humanitário, 1853). 
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1.1 A Escola Doméstica e o início de um projeto educacional 
 

[...] os algarismos a que me referi eram suficientes para explicar a harmonia da 

sociedade ali, onde, por assim dizer não há sexo frágil; o trabalho mental, o exercício 
physico, a cultura moral e scientifica, a escola, enfim, como ella devia ser em toda 

parte, deu á mulher suissa a coragem serena com que, lutando pela existência, prepara 

ao mesmo tempo a educação dos filhos a terra da liberdade. A distribuição do trabalho 

nesse paíz explica o seu considerável progresso (CASTRICIANO, 2011, p. 11). 

 

A Europa foi considerada por muito tempo o centro de referência no que diz respeito 

ao ideal de “civilização”, convicção presente nos discursos de políticos e intelectuais brasileiros 

no início do século XX. Nesse caso, o trecho acima foi uma fala retirada da conferência “A 

Educação da mulher no Brasil”, realizada em 23 de julho de 1911 por Henrique Castriciano. 

Ele acreditava que a educação feminina suíça era a “melhor do mundo”, chegando a essa 

conclusão após sua viagem para esse país em 1909. Assim, encontrou na Suíça “encantos” que 

tornavam essa terra o lugar mais progressista no que se refere a educação feminina. Os 

“algarismos” a que ele se refere, é um compilado de números sobre a organização do trabalho 

formal na Suíça, no qual comprovava quase a mesma quantidade de homens e mulheres 

trabalhando. 

Nesse trecho, observa-se o ideal atribuído a Suíça como lugar de “harmonia” social, 

onde não há “sexo frágil”, pois, nesse país as mulheres trabalhavam. Esse trabalho que ele se 

referiu era um trabalho “feminil” ensinado nas escolas domésticas, onde a mulher aprendia a 

cuidar da casa, dos filhos e do marido, mas que não se restringia apenas ao lar. Ela frequentava 

a rua, ia as compras, à igreja, participava de associações de caridade, ajudava aos pobres. 

Independentemente de onde estivesse, sua moral era considerada “inatacável” e sua dignidade 

inabalável. O trabalho para Henrique Castriciano era sinônimo de progresso e precisava ser 

ensinado nas escolas, organizado de acordo com o conhecimento científico e com uma cultura 

moral. Essa cultura que ele mencionou, era uma cultura cristã, pautada nos ensinamentos da 

igreja acerca da mulher e da família. Inspirado nesses valores, ele decidiu que era preciso uma 

escola assim no Brasil, que apesar das diferenças regionais e culturais, seria de grande valia 

para a sociedade brasileira. 

Na Suíça, segundo Henrique Castriciano, as moças eram, simples, modestas e 

trabalhadoras. Após uma conversa com um vendedor de uma livraria, afirmou ter ouvido o 

seguinte parecer: “[...] na Suissa ninguém se envergonha de trabalhar” (CASTRICIANO, 2011, 

p. 9). Convencido da necessidade de se desenvolver escolas desse tipo no Brasil, passou a 

almejar a construção de uma educação feminina que objetivava não apenas a instrução, mas 
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também uma educação integral13 que tome o indivíduo na sua integralidade. Na sua volta para 

o Brasil, Henrique Castriciano se reuniu com alguns amigos e políticos com o objetivo de 

formar uma escola nesses moldes no Brasil. Para que conseguisse colocar em prática seus 

objetivos, era preciso o apoio dos homens mais ilustres e importantes da sociedade potiguar. 

Nesse período, ele era diretor do departamento de instrução pública do Governo do Rio Grande 

do Norte e, com o apoio do então governador Alberto Maranhão14, deu sequência ao seu projeto. 

Por isso, no ano de 1911, em união com outros homens da elite potiguar, fundaram a 

Liga de Ensino do Rio Grande do Norte, com o objetivo de auxiliar o estado no que consistia a 

educação feminina. Seu projeto inicial foi a criação de uma escola parecida com as da Suíça, 

no entanto, adaptada à realidade brasileira, que seria um modelo de referência em todo o Brasil. 

O desejo desses homens era “[...] em synthese, queremos aproximar a escola da família, de 

accordo com a melhor pedagogia contemporânea, e fazer da mulher, educada na simplicidade, 

no trabalho intellectual e manual bem orientado, um elemento destinado a melhorar a nação 

do futuro” (CASTRICIANO, 2011, p. 21. Grifos meus). A ideia da “mulher educada na 

simplicidade” fazia referência a um conjunto de discursos acerca de uma conduta feminina que 

deveria ser simples, humilde, discreta e sem luxos, pois era comum as mulheres serem acusadas 

de serem supérfluas e extravagantes e de gastarem muito dinheiro em roupas e joias, sendo essa 

visão reducionista e estereotipada acerca do feminino. Enquanto isso, “no trabalho intelectual 

e manual bem orientado” foi entendido que as mulheres precisavam ser intelectualizadas, mas 

de forma orientada e cautelosamente, esse intelecto precisa ser destinado para o trabalho, para 

o fazer com um fim prático, que seria para eles o trabalho doméstico. 

Na Suíça, a Educação Doméstica era obrigatória para todas as moças, decisão 

considerada “acertada” por Henrique Castriciano (2011). Nesse sentido, defendeu a 

necessidade de se educar as mulheres para que pudessem exercer uma função “positiva” na 

sociedade ao aprimorarem suas supostas “aptidões naturais” por meio do que existia de mais 

moderno em educação feminina. Nesse caso, eram baseados nos conhecimentos da pedagogia, 

da puericultura15, da higiene, das humanidades, da estética e da economia doméstica. 

                                                             
13 Utilizo o termo educação integral de forma específica, como uma maneira de tomar o indivíduo em termos 

totalizantes, adotando procedimentos que buscam não apenas ensinar formas de fazer, mas formas de pensar, de 
sentir e de interagir. Buscando construir um “ser” modelar, dentro de aspectos morais, éticos, políticos, filosóficos, 

ideológicos, religiosos, etc. 
14 Alberto Maranhão foi um político muito influente no Rio Grande do Norte e integrante da oligarquia 

Albuquerque Maranhão que predominou a política potiguar no início do século XX. Ele foi duas vezes governador 

do estado, em 1900 a 1904 e em 1908 a 1914. Também foi deputado federal e juiz federal da cidade de Paraty no 

Rio de Janeiro. 
15 Tradicionalmente, a Puericultura é definida como “o conjunto de técnicas empregadas para assegurar o perfeito 

desenvolvimento físico e mental da criança, desde o período da gestação à puberdade[...]; todos os aspectos 

biológicos, psicológicos e sociais, pode prevenir doenças, auxiliar na expressão genética”. Essa concepção já vem 
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Célia Chaves Gurgel do Amaral (2002) reitera que a área de estudos interdisciplinares 

de Economia Doméstica surgiu na Europa durante o século XIX com forte ênfase no movimento 

higienista à época da Revolução Industrial, em que ela foi incluída, enquanto um conjunto de 

conhecimentos técnicos na área de alimentos, saúde, higiene, cuidados com crianças, vestuário 

e habitação. Através de programas de valorização da família proletária, este movimento visava 

a maximização da qualidade de vida da família. Sendo assim, foi utilizada pelos “terapeutas 

familiares” na manutenção do “espírito doméstico” da mulher. A instrução feminina, portanto, 

passou a ser reivindicada tanto para capacitar a mulher para o mercado de trabalho quanto para 

desenvolver bem as atividades domésticas: 

 
Situava a mulher como uma pessoa voltada para as atividades exclusivamente 

femininas, objetivando amparar a família e educar a mulher para a domesticidade. 

Cabia à mulher os cuidados com os filhos, a manutenção do equilíbrio emocional do 

lar, administrar e organizar os serviços domésticos, preparando e cuidando das 

refeições, saúde, habitação, vestuário e do orçamento familiar. No movimento era 

prevalecente a ideia de que a mulher poderia se profissionalizar, mas em profissões 

condizentes com sua “vocação de esposa e mãe”. Nesse sentido se contrapôs ao 
movimento feminista emergente para, em um momento posterior, rediscutir o sentido 

de domesticidade e as práticas femininas (AMARAL, 2002, p. 8). 

 

A Economia Doméstica já vinha sendo introduzida no Brasil por meio das escolas 

femininas religiosas, desde o século XIX, que desprendia parte do ensino para o 

desenvolvimento das tais “prendas domésticas”, como bordado e costura. Porém, essa área de 

conhecimento não se resumia a apenas isso, ela incorporava também noções de psicologia, 

pedagogia, sociologia, economia, medicina, química e nutrição. Por meio dessa combinação de 

áreas do conhecimento, era compreendida uma espécie de formação integral da mulher 

enquanto sujeito feminino a partir das expectativas em torno do que se esperava da mulher 

naquele momento. 

Ainda em sua visita à Suíça, Henrique Castriciano visitou a École Normale pour la 

formation d’Institutrices d’Écoles Ménagère de Friburg no Cantão Suíço. Local no qual ele 

ficou maravilhado com a organização, disciplina e simplicidade dessa escola. Lá, tratou de se 

informar sobre quem eram as moças que frequentavam essa instituição. Dessa maneira, 

percebeu que as alunas “pertencem às melhores famílias do cantão” (CASTRICIANO, 2011, p. 

32). Informação considerada muito importante, principalmente, em relação aos significados 

percebidos nas ações realizadas pela Liga de Ensino do Rio Grande do Norte. Para quem foi 

destinado essa educação? 

                                                             
sendo questionada e novos aspectos estão sendo incorporados a essa área da pediatria (BONILHA; RIVORÊDO, 

2005). 
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O público alvo reivindicado pela Liga de Ensino do Rio Grande do Norte eram as 

filhas dos coronéis, homens do interior, considerados incultos, ignorantes e atrasados, que viam 

a educação feminina como uma inutilidade. Sendo esse um dos motivos porque a “civilização” 

não tinha chegado no sertão ainda, segundo as falas de Henrique Castriciano (2011). Ele via o 

ócio, resultado de séculos de escravidão, e a ignorância rural como um mal a ser combatido, 

sendo essa uma das razões, segundo ele, para os problemas sociais no Brasil, a ausência de uma 

educação que formasse a mulher brasileira para o trabalho. 

  As imagens de um sertão atrasado se faziam presentes em vários discursos, sendo 

essa uma das justificativas encontradas para o combate desse atraso, a necessidade de se 

implantar uma escola feminina que prepare essa mulher para as atividades rurais. Entretanto, 

“a mulher não pode entregar se a grandes esforços intelectuais sob a pena de atrofiar-se” 

(CASTRICIANO, 2011, p. 28). Henrique Castriciano acreditava que as mulheres brasileiras 

ainda não estavam preparadas para atividades intelectuais muito elaboradas por causa de sua 

incapacidade, em detrimento aos séculos de colonização do Brasil e ausência de uma educação 

direcionada para elas. Dessa forma, reiterou uma perspectiva paternalista de infantilização da 

mulher que precisava ser orientada por homens. O cérebro feminino era visto como inferior 

pela medicina da época, sendo recorrente afirmações desse tipo nesse período (Cf: ENGEL, 

2018).  

A educação feminina no início do século XX era percebida como uma preocupação 

legítima, fato que é observado no processo de expansão da escolarização, principalmente, no 

crescente número de escolas privadas religiosas que tinham como horizonte de intervenção a 

formação da mulher. No caso do Rio Grande do Norte, as escolas privadas foram as mais 

beneficiadas pelas políticas educacionais do período. Percebe-se a dianteira das escolas 

religiosas em proporcionar o ensino de crianças e jovens. Como é o caso do Colégio Particular 

Natalense16, do Colégio Nossa Senhora da Apresentação17, do Colégio da Imaculada 

                                                             
16 Não há muitas informações sobre o Colégio Particular Natalense, apenas de que era uma escola de ensino 

primário direcionado para meninas, com destaque para aulas de piano e trabalhos de agulha (PINHEIRO, 2009). 
17 Não há muitas informações sobre o Colégio Nossa senhora da Apresentação, apenas de que foi inaugurado em 

2 de fevereiro de 1894, com aulas de Português, Francês, Alemão, História, Geografia, Aritmética, Princípios da 

Geometria, Desenho, Música, Piano e Trabalhos Manuais. Sabe-se que Adelina da Silva Leitão – futura professora 

da Escola Doméstica -, era diretora dessa instituição destinada a educação feminina (PINHEIRO, 2009). 
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Conceição18, do Colégio Santa Terezinha19e do Colégio Nossa Senhora das Vitórias20 

(PINHEIRO, 2003; 2009; RODRIGUES, 2007). As escolas católicas eram predominantes no 

ensino destinado ao público feminino, mas também houve escolas protestantes, como é o caso 

do Colégio Americano21. Para aqueles que preferiam um ensino laico, enviavam as suas filhas 

para o Recife com o propósito de estudarem nos internatos. O modelo de internato era muito 

comum nesse período. Entre escolas religiosas e laicas, a existência de um dormitório 

evidenciava o interesse das famílias dos interiores de enviarem suas filhas para a cidade a fim 

de estudarem. Essas escolas normalmente eram regidas por normas estritas sobre o 

comportamento, horários, visitas, alimentação e dormida. 

Foi nesse contexto que, percebendo o maior interesse das famílias em colocar suas 

filhas na escola e o grande mercado em expansão para ensino privado, Henrique Castriciano –  

junto de Francisco Meira e Sá, José Augusto, Luiz Fernandes, Manoel Dantas, Juvenal 

Lamartine, Fabricio Maranhão, J. Filgueira, J. Tinoco22, entre outros – publicou em 6 de julho, 

uma circular, profissionalmente distribuída pelo Estado em forma de propaganda em busca de 

apoio (LIGA DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE, 1945, p. 6). Precedendo a 

instalação da Liga de Ensino do Rio Grande do Norte, fundada oficialmente em 23 de julho de 

1911, esses homens recorreram a uma intensa propaganda. O mais interessante desse 

movimento é a inexistência de mulheres participantes, pelo menos elas não são citadas em 

nenhuma documentação analisada. Uma das razões para isso é que mesmo que existissem 

iniciativas de mulheres em prol da educação, normalmente, para que elas fossem levadas a sério 

era preciso o apoio de homens, pois, não se acreditava que as mulheres tinham inteligência 

suficiente para tomarem suas próprias decisões. Nesse caso, a Escola Doméstica foi pensada 

                                                             
18 O Colégio da Imaculada Conceição (CIC) foi fundado em 1902 pela Congregação das Irmãs Santa Dorotéia, 

com sede em Recife, organização fundada pela freira Paula Frassineti. Ele era destinado exclusivamente para 

meninas, permitindo a entrada de meninos apenas em 1972. Ela foi fechada em 2012 por problemas financeiros, 

no entanto, o prédio foi vendido para uma instituição de Ensino Superior, a Unifacex. 
19 O Colégio Santa Terezinha foi fundado em Caicó em 1926 pela Congregação Filhas do Amor Divino, 

atualmente seu nome é Educandário Santa Teresinha e continua em plena atividade. Tendo passado a receber 

também rapazes a partir de 1952. 
20 O Colégio Nossa Senhora das Vitórias foi fundado em 1927 pela Congregação Filhas do Amor Divino na cidade 

de Assu. Logo no ano seguinte aderiu a coeducação e atualmente se chama Educandário Nossa Senhora das 
Vitórias. 
21 O Colégio Americano foi fundado em 1897, pela Igreja Presbiteriana de Natal, era destinado a coeducação e 

teve uma vida curta, encerrando suas atividades em 1906 (MOREIRA, 2011). 
22 Todos os nomes citados têm alguma relação direta com cargos políticos, produção intelectual e sua identidade 

enquanto parte de uma elite. A Liga de Ensino do Rio Grande do Norte foi uma organização civil formada por 

sócios, classificados entre efetivo, remido, benemérito, correspondente, escolar e regional. Essas categorias eram 

baseadas nas contribuições e regras estipuladas para cada um deles, com valores e restrições diferenciadas. Esses 

sócios eram compostos por ex-governadores, bispos, professores, em suma, pessoas com influência política e 

financeira (Cf: RODRIGUES, 2007). 
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por homens, a partir dos seus interesses e de suas perspectivas em relação as mulheres. Por isso, 

elas só aparecem na documentação como diretoras, professoras e alunas. 

O sucesso do objetivo proposto por Henrique Castriciano só foi possível devido ao 

apoio constante do Governo do Estado, que foi um principal financiador desse empreendimento. 

Apesar de anunciarem que a Liga de Ensino do Rio Grande do Norte construiria bibliotecas, 

cooperativas, escolas primárias e secundárias por todo o Estado (LIGA DE ENSINO DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2011), essa não foi uma realidade. Sua atuação se restringiu apenas a 

administração e manutenção de sua única escola até 198723. Não foram encontradas 

informações sobre a razão disso, mas suponho que seja devido as dificuldades enfrentadas para 

manter-se financeiramente e também das desvantagens em expandir esse projeto, sem o apoio 

dos municípios e do Governo do Estado, que mesmo sendo solicito com os pedidos desses 

sócios, não possuía verbas e disposição para um empreendimento como esse. A seguir, 

discutirei como esse projeto saiu de um ideal para um projeto concreto. 

 

1.1.1. Do projeto à sua consolidação 
 

Em um período de dificuldades financeiras, o Rio Grande do Norte enfrentava uma 

das suas grandes secas. No entanto, independentemente disso, a Escola Doméstica era 

considerada uma prioridade pelo Governo do Estado. Dessa maneira, foi disponibilizado um 

terreno e ordenada a construção do seu prédio24. Além disso, foram contratadas duas 

professoras vindas da Suíça, responsáveis pela construção do programa de ensino, junto ao 

Conselho da Liga de Ensino do Rio Grande do Norte. Como é possível perceber na Mensagem 

do Governador Alberto Maranhão a seguir: 

 

[...] a Escola Domestica desta capital, creação feliz da Liga do Ensino25, sociedade 

que poderá no futuro prestar serviços reaes e effectivos á cultura collectiva de nosso 

povo, já tem casa apropriada, construída pelo Estado á rua do Sul, entre a praça 

Augusto Severo e a avenida Almino Affonso; e o governo já contractou na capital da 

Suissa, por intermédio do ministro brasileiro em Berna, dr. Raul do Rio Branco, as 

professoras melles. Helene Bondoc e Jeanne Negulesco, ambas diplomadas pela 

                                                             
23 A Liga de Ensino do Rio Grande do Norte mantém há mais de um século a administração da Escola Doméstica. 

Em 1987 eles construíram uma escola para ambos os sexos, o Colégio Henrique Castriciano. Posteriormente, em 
1999 criaram sua primeira instituição de Ensino Superior a Faculdade Natalense para o Desenvolvimento do Rio 

Grande do Norte (FARN) que desde 2012 passou para o nome de Centro Universitário do Rio Grande do Norte 

(UNI-RN). Todas essas instituições funcionam no mesmo espaço nomeado Complexo de Ensino Noilde Ramalho 

EDHC. 
24 O antigo prédio da Escola Doméstica fica localizado no bairro da Ribeira em frente à Praça Augusto Severo. A 

escola funcionou nesse local até 1952, sendo transferida para outro terreno, doado pelo Estado, na Av. Hermes da 

Fonseca onde funciona até hoje. 
25 O nome da Liga de Ensino do Rio Grande do Norte aparece também de outras formas na documentação, nesse 

caso, como Liga do Ensino. 



32 
 

escola de Friburgo, que é como se sabe, um dos bem reputados estabelecimentos do 

gênero, na Europa. Essa escola inaugurar-se-á brevemente e muito é licito esperarmos 

da competência das professoras nessa tentativa patriótica para a introdução entre 

nós dos uteis e interessantes cursos domésticos que optimos resultados têm trazido 

aos paizes civilizados (RIO GRANDE DO NORTE, 1913, p. 14. Grifos meus). 

 

Como é possível observar, o Governo estadual foi o responsável pela construção do 

prédio e pela contratação das professoras suíças26. Uma das vantagens vivenciadas pelos 

homens que compunham a Liga de Ensino do Rio Grande do Norte foram as estreitas relações 

de amizade e parceria política. Percebe-se por meio desse trecho a referência ao discurso 

patriota e os sentimentos nacionalistas característicos da educação republicana do início do 

século XX. Frutos também de uma cultura racista que tentava negar a diversidade cultural 

brasileira em favor de um ideal de civilização europeu. Por isso, o Governo não dispensou 

esforços, nem dinheiro para trazer professoras especializadas em Educação Doméstica para 

formularem o programa de ensino. 

O prédio foi definitivamente concluído no ano de 1914, tendo sido a inauguração 

programada para o primeiro dia de setembro. Na imagem abaixo o edifício da escola: 

 

Imagem I – Prédio da Escola Doméstica na Ribeira em 1914 

 

 
Fonte: Escola Doméstica de Natal, 1964, p. 14. 

                                                             
26 Não foram encontradas muitas informações sobre essas duas mulheres, apenas que eram nativas da Romênia e 

foram contratadas pelo estado do Rio Grande do Norte para auxiliar na elaboração no programa e dirigirem a 

escola. Em 1918, as duas pediram demissão da escola e voltaram para a Suíça, a Liga de Ensino do Rio Grande 

do Norte (1945) alegou ser por razões de saúde, no entanto, não há muitos detalhes sobre o assunto. 
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O prédio da Escola Doméstica era um prédio suntuoso, com uma arquitetura 

considerada das mais modernas do período, com muitas janelas longas, dentro dos padrões de 

higiene que exigiam a livre circulação de ar e luz no espaço interno. A entrada possuía uma 

porta grande que combinava com a decoração, a frente era composta por várias árvores e 

formada por uma área espaçosa, propícia para a construção de um jardim no futuro. A rua era 

calçada, o que evitava muita sujeira. Comparando, por exemplo, o prédio da Escola Doméstica 

com o prédio vizinho do Grupo Escolar Modelo Augusto Severo27, percebe-se a diferença no 

tamanho e altura. 

 

Imagem II – Praça Augusto Severo com os prédios da Escola Doméstica, do Grupo 

Escolar Modelo Augusto Severo e do Theatro Carlos Gomes 

 

 
Fonte: BARROS; MESQUITA, 2014, p. 38. 

 

É possível observar a suntuosidade do prédio da Escola Doméstica ao lado do Grupo 

Escolar Modelo Augusto Severo e do Theatro Carlos Gomes (da direita para a esquerda). Eles 

foram construídos respectivamente em 1914, 1908 e 1909, sendo todos pertencentes ao 

Governo do Estado. Com a finalização do prédio da Escola Doméstica, a seguir organizaram o 

mobiliário e anunciaram a inauguração da tão aguardada escola feminina de Educação 

                                                             
27 O Grupo Escolar Modelo Augusto Severo foi criado em 1908 pelo Governo do Estado, nele era realizado o 

Ensino Primário. Em 1910, passou a funcionar também no mesmo prédio a Escola Normal de Natal onde eram 

formados os professores para o magistério primário. 
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Doméstica. Anúncio feito nos jornais de maior circulação do estado, com no A República28 do 

Rio Grande do Norte e no Jornal do Commercio29 de circulação nacional. A seguir, uma 

fotografia do governador Joaquim Ferreira Chaves discursando na solenidade. 

 

Imagem III – Inauguração da Escola Doméstica 

 

 
Fonte: BARROS; MESQUITA, 2014, p. 45. 

 

A inauguração foi realizada normalmente como previsto no dia 01 de setembro de 

1914, com convidados da “alta estirpe” da sociedade natalense, noticiado no A República como: 

“[...] comparecimento das pêssoas da mais elevada posição social que assistiam a cerimônia”. 

Anunciando também a abertura das matrículas até o dia quinze do mês corrente, pela manhã e 

tarde (notícia que saiu também no Jornal do Commercio). Na Imagem III está o governador do 

Estado proferindo algumas palavras sobre a importância da instauração de uma escola como 

essa, ao lado de alguns homens, provavelmente membros do Conselho da Liga de Ensino do 

Rio Grande do Norte e da diretora Helene Bondoc e da professora Jeanne Negulesco. A prática 

de fotografar os eventos e rituais escolares era comum nesse período. Como a fotografia ainda 

                                                             
28 O jornal A República foi fundado por Pedro Velho de Albuquerque Maranhão em 1889 e tornou-se um dos 

principais veículos de difusão da República recém-instalada no Estado. Ele era o jornal oficial do governo estadual 

e publicava notícias da cidade e de seus moradores (MORAIS, 2005). 
29 O Jornal do Commercio foi publicado pela primeira vez em 1º de outubro de 1827, sendo um dos periódicos 

mais antigos do Brasil. Ele foi criado pelo tipógrafo parisiense Pierre René François Plancher de La Noé, que, 

fugido de seu país por sua convicção bonapartista, instalou-se na Corte brasileira em 1824. Em 2016, teve sua 

última publicação, encerrando assim sua circulação após 189 anos. 
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era um privilégio para poucos, esses eram um dos poucos momentos para se eternizar em um 

pedaço de papel. 

Na imagem abaixo, é possível visualizar os convidados presentes na festa de 

inauguração, com seus vestidos de festa em homenagem ao refinamento da cerimônia. Além 

disso, percebe-se uma organização generificada na distribuição das pessoas, as mulheres na 

frente com as crianças e os homens ao fundo. Isso ocorre até mesmo na disposição das cores, 

as mulheres em sua maioria estão vestidas em cores claras, enquanto os homens em paletós 

escuros. Exceto algumas mulheres que estão com vestidos escuros, provavelmente, viúvas. 

Uma indumentária copiada da moda europeia, completamente inapropriada para o clima 

natalense. Observa-se que corpo inteiro – inclusive as roupas – é objeto de investimento de um 

certo modo de ser considerado apropriado e “civilizado”. 

 

Imagem IV – Convidados no dia da inauguração 

 

 
Fonte: BARROS; MESQUITA, 2014, p. 43. 

 

Segundo informações obtidas no Jornal do Commercio em 18 de setembro de 1914, a 

matrícula inicial foi de dez alunas e o funcionamento do estabelecimento começou no dia 17 de 

setembro de 1914. Ela foi pensada para ser como uma extensão do ambiente familiar, sendo o 

seu espaço organizado como uma verdadeira casa de família: “[...] eis o porquê da Escola 

Doméstica ser considerada uma casa de família. A permanente orientação de manter o 

estabelecimento dentro do aspecto material e moral de um lar completamente feliz, vem sendo 

mantida através dos tempos” (ESCOLA DOMÉSTICA DE NATAL, 1964, p. 23). Sua 
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organização interna era distribuída de maneira que possibilitasse a educação das alunas para 

como deveria ser um lar ideal. Esse que deveria ser concebido a partir dos critérios de higiene, 

moralidade, disciplina, intimidade, afetividade, aspectos considerados responsabilidade da 

“dona de casa”. A partir do Regimento Interno, publicado em 1915, observa-se algumas 

competências, no caso da diretora, aquela que representava a “mãe da escola”: 

 
[...] i) Dirigir e fiscalizar o ensino para que todas as matérias tenham por base o 

principio ou mhetodo intuitivo, despertando a atenção e disciplinando a vontade, no 

sentido da ordem, da economia, da hygiene, de acceio, dos cuidados, arranjos e 

deveres domésticos. 

j) Não permittir qualquer castigo physico ou deprimente, e fazer com que o regimen 

disciplinar entre as alumnas tenha sempre por base a moderação restrigindo-se aos 

conselhos e admoestações a sós, ou, quando preciso, nas classes (RIO GRANDE DO 
NORTE, 1915, p. 4. Grifos meus). 

 

É possível observar por meio desse trecho a organização de um ensino baseado nos 

métodos considerados mais modernos do período. O processo de aprendizagem dava-se por 

meio de técnicas de disciplinamento sutis que tinham o propósito de formatar a aluna através 

de uma reordenação do espaço, da organização de tarefas, dos usos do corpo de forma 

localizada, onde a aluna aprendia a dominar seus desejos e instintos mais “primitivos”. Dessa 

forma, essa aluna era condicionada por meio de estímulos a agir e pensar de maneira condizente 

com os valores morais e de trabalho ordenados pela escola. A disciplina era pensada de uma 

maneira que se estendia por toda a experiência da aluna dentro da escola, um poder que se 

dissolveria de forma capilar, se infiltrando nos gestos, nos pensamentos, no “modo de ser”. É a 

“arte de talhar pedras”, como afirmou Michel Foucault (2007). 

Essa educação dos sentidos e das sensibilidades acontecia através de experiências que 

conciliassem o saber-fazer, onde a escola era pensada como um pequeno laboratório organizado 

para preparar as alunas para a vida que esperava-se que elas tivessem fora dali. Práticas 

violentas de castigos, como vigorava no século XIX, era explicitamente proibido e as punições 

deveriam ser sutis, baseadas na correção verbal e individual e em alguns casos em grupo. A 

diretora tinha essa função, a de coordenar o ensino e fiscalizar as professoras para que tudo 

acontecesse dentro do esperado. Uma educação que se baseava não na agressão, mas 

“disciplinando a vontade”. 

O método intuitivo, segundo Ellen Lucas Rozante (2017), nasceu durante o século XIX 

na Inglaterra e nos Estados Unidos, com o objetivo de mudar não apenas as formas de ensinar, 

mas também, de aprender. Esse método se baseava na educação pelos sentidos e como esses 

sentidos captavam os objetos. Pestalozzi e Fröbel foram dois teóricos referências nesse âmbito, 

eles afirmavam a importância de se educar pelos sentidos, entre a percepção sensorial e a 
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apreensão cognitiva. Para o primeiro, a educação deveria acontecer do simples para o complexo, 

pois o desenvolvimento da cognição se daria pela interação entre percepções de novas e velhas 

experiências. Ou seja, a educação aconteceria por meio do desenvolvimento sensorial da visão, 

audição, tato, paladar e olfato, mas não se limitando apenas a esses sentidos básicos, sendo 

possível o indivíduo aprimorar outros sentidos até então desconhecidos. A educação 

apresentava-se como possibilidade de produzir um novo cidadão brasileiro, servindo para 

“desenvolver o indivíduo do ‘interior para o exterior’, disciplinando-o não pela autoridade 

externa, mas pela atitude consentida” (VIDAL, 2003, p. 512).  

Métodos que implicariam em uma normatização e controle do aluno nos gestos, 

atitudes e maneiras de aprender. A posição na carteira, das costas, das mãos e da caneta 

redefiniram as formas de escrita. As leituras deveriam ser controladas e cada atividade tinha 

um objetivo diferente, as leituras silenciosas e individuais serviam para desenvolver o intelecto 

e as orais para cultivar a apreciação da literatura e permitir avaliar a mecânica de ler, atingindo 

sua forma mais aprimorada na leitura expressiva. O discurso higiênico era substituído pelo da 

psicopedagogia. Acrescentava a funcionalidade ao experimentalismo, à racionalização e à 

eficiência, compondo as principais características que a “Escola Nova” associava ao ensino em 

sua produção como “renovado”. A concepção de ensino laboratorial avançava a atividade da 

escola e das pessoas que envolvia para além da observação. Experimentar era a “nova meta do 

universo escolar” (VIDAL, 2003, p. 503). 

Esse processo de disciplina e higienização já era concebido antes mesmo da entrada 

da aluna na escola. Para que uma garota fosse aceita era preciso preencher alguns requisitos. 

Como observa-se abaixo: 

 
A Escola Doméstica comprehende duas categorias de alumnas: internas e semi-

internas, a partir da idade de quatorze anos pelo menos, pagando as internas 150$000 

trimensais ou 50$000 mensaes e as semi-internas 30$000 mensaes. As alunas devem 

trazer attestados de vaccina, do curso primário, bem como o enxoval de casa, inclusive 

a roupa de cama e a necessária aos serviços domésticos, esta indicada pela Directora 

(RIO GRANDE DO NORTE, 1915, p. 5). 

 

Por meio do Regimento da Escola foram definidas duas categorias de alunas, as 

internas, que eram as moças vindas do interior que não tinham onde ficar na capital, e as semi-

internas, que residiam em Natal. Todas elas eram obrigadas a estarem na escola das sete e meia 

da manhã até as quatro e meia da tarde, pois a Escola Doméstica funcionava em tempo integral, 

permitindo que as alunas semi-internas voltassem apenas no fim da tarde para as suas casas. Os 

valores eram diferenciados para cada categoria, elas precisavam estar vacinadas para entrarem 

na escola, terem cursado o ensino primário e comprarem todos os acessórios necessários para 
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as atividades, nesse caso, era o enxoval de casa, roupa de cama e a roupa de serviços domésticos. 

Além disso, todas elas eram submetidas ao entrarem na escola a entregarem uma joia de 

entrada30. Essa “joia”, na verdade, era uma taxa em dinheiro paga na matrícula, mais uma 

indicação do caráter elitista da escola pelos altos valores cobrados para uma aluna frequentar 

esse espaço. 

Em relação as professoras: 

 
[...] As professoras deverão habitar na Escola de onde não sahirão sem auctorisação 

da diretora, a quem indicarão sempre os logares para onde se derigem. As visitas de 

seus conhecimentos só poderão ser recebidas nos dias de férias e em horas 

determinadas. Os casos de desobediência às deliberações da diretora devem ser 

immediatamente comunicadas pela mesma ao Conselho Administrativo ou ao 

respectivo presidente (RIO GRANDE DO NORTE, 1915, p. 5. Grifos meus). 

 

Como é possível perceber acima, a disciplina sobre as alunas também era direcionada 

para as professoras em um regime disciplinar quase conventual. Deveriam informar onde iriam, 

com quem iriam, porque, justificando cada uma das suas atitudes à diretora. Natal, nesse 

período, era uma cidade pequena31, as pessoas se conheciam, em sua maioria, e não seria difícil 

comentarem sobre o comportamento das professoras. Ou até mesmo, caso fossem alvo de 

“mexericos” isso poderiam colocar sua integridade em questionamento, pois viviam em uma 

sociedade que via as mulheres sempre com desconfiança e com vigilância. Além disso, as 

professoras eram obrigadas a habitarem na escola, pois, eram elas responsáveis por cuidar das 

alunas internas em todo o momento que estivessem ali. Suas obrigações estavam estabelecidas 

por regras em relação a sua conduta, fora e dentro da escola. Caso discordasse da diretora ou 

das deliberações da Liga de Ensino do Rio Grande do Norte, poderiam ser retiradas da escola. 

A Escola Doméstica em seu início enfrentou várias dificuldades para se estabelecer, 

por causa dos altos custos de manutenção que geravam muitos problemas. A subvenção do 

Estado e a quantidade de alunas matriculadas não supriam os gastos empreendidos no 

pagamento de professoras e professores. Algumas disciplinas, como corte e costura e leitaria 

ficaram por um bom tempo sem professora especializada, como verificou-se em uma mensagem 

proferida pelo governador Joaquim Ferreira Chaves32, em 1916. Ele reclama da ausência de 

professoras habilitadas para as disciplinas de “corte e feitío de vestidos” e a “parte relativa aos 

lacticínios” e sobre os planos de contrata-las no ano seguinte (RIO GRANDE DO NORTE, 

                                                             
30 Na documentação encontramos uma referência ao valor da joia de 50$000 em 1925 (REVISTA ESCOLA 

DOMÈSTICA, 1925). 
31 De acordo com o Censo Demográfico do ano de 1900, a população da cidade do Natal era no total 16.056, sendo 

que, em 1940 houve um aumento para 55.242. 
32 Joaquim Ferreira Chaves foi um desembargador potiguar e governador do Rio Grande do Norte em dois 

momentos, primeiro em 1896 a 1900 e depois em 1914 a 1920.  
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1916). Além disso, lidava com as baixas taxas de matrículas e altas desistências entre as 

estudantes. Como se verifica abaixo: 

 
[...] conta a Escola actualmente 18 alumnas, internas e semi-internas, tendo sido a 

matrícula de trinta. Sendo o curso longo e difícil, dado o numero de disciplinas e o 

accumulo de exercícios práticos, concernentes á agricultura, á lavanderia, ao 

engomado e outros misteres caseiros, a experiência vai demonstrado um certo 

desanimo, não das alumnas, mas de alguns chefes de família, acontecendo que as 

mesmas alumnas, muitas das quaes inteligentes e de bom comportamento, podendo 

completar o curso sem esforço, abandonam-no nos primeiros tempos (RIO GRANDE 

DO NORTE, 1916, p. 23. Grifos meus). 

 

Percebe-se através dessa fala que apesar de toda propaganda e dos discursos em torno 

da Educação Doméstica ser uma necessidade social, a sua aceitação não foi muito grande. Além 

disso, o caso de as alunas saírem devido as dificuldades enfrentadas na escola, em parte, reflete 

as altas exigências dessa escola em relação aos conhecimentos aprendidos por elas, sendo um 

processo de adaptação complicado e conflituoso. Ademais, a escola só funcionava com dezoito 

alunas, apesar do número de matriculadas inicialmente ser o quantitativo de trinta. Se a ideia 

de Henrique Castriciano e de seus companheiros era mudar a mentalidade acerca da importância 

da Educação Doméstica e transformar a sociedade, o plano não foi tão bem-sucedido assim. 

No argumento utilizado pelo governador, de que a culpa era dos pais, em parte 

observa-se a intenção dele de encontrar uma maneira de justificar o pouco sucesso da escola 

em atribuir a culpa a alguém e não reconhecer que havia a possibilidade de pessoas não terem 

concordado com um modelo educacional doméstico. Embora, sua argumentação faça sentido, 

já que ainda havia certo receio com a escolarização feminina nesse período. Havia muita 

resistência por parte dos coronéis, homens da fazenda, criados em uma cultura patriarcal, em 

colocar suas filhas na escola, pois acreditava-se que a mulher não deveria frequentar esse 

espaço. Mesmo essa sendo uma escola “doméstica”, muitos não enxergavam os conhecimentos 

produzidos nela como indispensáveis para o cuidado da casa. 

Outra questão é o quão caro era manter uma filha em uma escola privada, no caso da 

Escola Doméstica, apesar de ser subvencionada pelo Estado, o custo de manutenção nesse 

espaço era um privilégio para poucos. Apesar da garantia na Lei n. 405 de 29 de novembro de 

1916 de que as escolas privadas subvencionadas pelo Estado deveriam “[...] receber 

gratuitamente pelo menos até cinco alunos reconhecidamente pobres, por indicação do 

Conselho Escolar”. Não há evidências ou garantia de que essa lei foi praticada à risca. No caso, 

da Escola Doméstica não encontrei dados de alunas pobres na escola. Apenas de que eles 

abriam vagas de bolsas de estudos para filhas de “famílias numerosas” (LIGA DE ENSINO DO 

RIO GRANDE DO NORTE, 1945). Benefício esse recebido pela aluna Noilde Ramalho em 
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1935, segundo afirma ela em sua biografia. No entanto, sabemos que ela era filha de um 

fazendeiro do interior do Estado, ex-prefeito da cidade de Nova Cruz/RN. Por isso, não sabemos 

quais os critérios para a concessão desse direito. 

Como verifica-se a seguir, o número de diplomadas por ano era pequeno: 

 

Quadro II – Número de diplomadas pela Escola Doméstica de Natal entre 1919-1930 

 

Ano Nº de diplomadas Ano Nº de diplomadas 

1919 5 1925 6 

1920 - 1926 3 

1921 2 1927 4 

1922 2 1928 6 

1923 2 1929 3 

1924 - 1930 10 

Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir de dados contidos na documentação da Escola Domestica (1964). 

 

Há algumas hipóteses possíveis para esse baixo número de diplomadas pela Escola 

Doméstica na sua primeira década. Primeiramente, havia poucas garantias legais do diploma da 

escola, pois ele era valido apenas do estado do Rio Grande do Norte. Embora, existisse na Lei 

estadual n. 405 de 29 de novembro de 1916 – que reformulou o Código de Ensino – que o Curso 

Doméstico era um curso profissional, não tinha um mercado de trabalho propriamente dito para 

mulheres formadas pela Escola Doméstica. Sendo mais garantido para as que queriam trabalhar 

o Curso Normal ou para interessadas no Ensino Superior a seção feminina do Atheneu Norte-

Rio-Grandense. Apesar da complexidade dos assuntos estudados na escola, eles não tinham um 

valor profissionalizante ou classificatório como um diploma da Escola Normal ou de um 

Colégio comum. Esse assunto foi muito discutido nesse período entre a Liga de Ensino do Rio 

Grande do Norte e o Governo do Estado, em equivaler os diplomas.  

Logo após a início do funcionamento escola, as críticas ao seu modelo de ensino 

apareceram. Discutia-se o caráter limitante da instituição que priorizava o trabalho doméstico 

ao invés de uma educação intelectual das alunas. Uma dessas críticas apareceu na revista Via-

Láctea33 em 1915, na publicação Primeiras Nuvens..., assinada por Dinese (pseudônimo de 

                                                             
33 A revista Via-Láctea foi um periódico que circulou no Rio Grande do Norte entre 1914 a 1915. Seu objetivo era 

fomentar a atividade intelectual no estado, principalmente, em relação ao sexo feminino. O primeiro grupo de 

colaboradoras era constituído por oito moças: Palmyra Wanderley e Carolina Wanderley (as mais atuantes na 

revista), Stella Gonçalves, Maria da Penha, Juannita Gurgel, Anilda Vieira, Dulce Avelino e Stellita Melo. Elas 

costumavam assinar seus textos através de pseudônimos, o que dificulta saber quem escreveu, essa prática era 

muito comum no início do século XX, como forma de proteger a identidade das escritoras. 
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Carolyna Wanderley34). Nesse texto, Dinese fez algumas provocações e ironias em relação a 

Escola Doméstica, em resposta ao texto assinado por Jacyntho Canela de Ferro (pseudônimo 

de Eloy de Souza, irmão de Henrique Castriciano) publicado na imprensa, no qual ele defendeu 

que as moças deveriam dedicar a revista Via-Láctea para os assuntos “femininos”, aqueles que 

priorizassem temas de cunho doméstico e “úteis” para a sociedade, ao invés de assuntos 

políticos, religiosos e estéticos. Como resposta, a autora defendeu a sua revista e pediu que ele 

conduzisse seus conselhos para as alunas da Escola Doméstica: 

 
[...] quando nos morrer a derradeira illuzão, quando de noss’alma se desvanecer a 
ultima esperança e o mundo nos apresentar o espectro frio da realidade em toda sua 

aridez, então nos voltaremos para às galinhas. guinés, para as couves, alfaces, batatas 

e tudo mais que seja necessário, exclusivamente à vida pratica. Deixaremos o bello 

pelo útil. Por ora não são estas as nossas aptidões e o ilustre jornalista deve convir que 

cada um emprega de conformidade com as suas tendências. [...] creia, pois o Jacyntho, 

que pregou muito bem, mas, qual Baptista moderno, pregou no dezerto. Seria para 

ele de melhor êxito, externar sua autorizada opinião às disctinctas alumnas da Escola 

menagére de onde sahirão, para futuro, perfeitas donas de casa, capazes de lhe 

satisfazerem no seu grande amor aos bons pratos e gallinheiros (DINESE, Primeiras 

Nuvens... (1915), p. 69. Grifos meus). 

 

A escolha do galinheiro como símbolo do que se aprendia na escola é uma provocação 

para o Jacyntho, mas também, uma crítica a visão utilitarista da escola e de seus criadores. Pois 

a ideia de que os conteúdos intelectuais não eram uteis para as mulheres, configurava uma 

relação de desigualdade e de hierarquia entre os conteúdos escolares e os gêneros masculino e 

feminino. Cuidar de galinhas era considerada uma atividade “inferior”, em comparação a escrita 

e a intelectualidade. Dinese, defendeu a importância do culto ao bello, como as artes e a 

literatura, sendo esse também um espaço feminino. O próprio título da publicação, Primeiras 

Nuvens..., se refere metaforicamente a existência de um céu estrelado, proporcionado pelo 

nascimento da revista Via-Láctea, que estava sendo coberto por nuvens, ou seja, as críticas 

negativas ao conteúdo da revista. 

Essa publicação deixou Henrique Castriciano irritado, sentimento que externou em 

uma carta resposta publicada no jornal A’República em 10 de fevereiro de 1915, sob o 

pseudônimo de João Cláudio. Nessa carta, deixou claro que discordava da autora Dinese e que 

se sentiu ofendido com a sua escolha de palavras. A resposta dele se apresentou num tom 

passivo-agressivo, ora elogiando, ora desprezando. Há um trecho, por exemplo, em que ele 

                                                             
34 De acordo com Constância Lima Duarte e Diva Cunha Pereira de Macêdo (2001), Carolina Wanderley assinava 

pelo pseudônimo de Dinese. Ela nasceu em Açu, em 4 de janeiro de 1891. Era sobrinha de Sinhazinha Wanderley, 

professora e escritora, e prima de Palmyra Wanderley, conhecida jornalista no início do século XX. Formou-se 

professora pela Escola Normal de Natal, em 1911 e atuou no magistério e na imprensa. Além disso, era grande 

entusiasta do movimento feminista e em favor do voto feminino, tendo participado do grupo das primeiras eleitoras 

alistada no Brasil, em 1928. 
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critica a educação recebida pelas mulheres em algumas instituições escolares: “[...] a educação 

que recebem é toda livresca e quantas vezes inútil, inteiramente, inútil!” (CASTRICIANO, 

1993, p. 315). Continuou defendendo que a Educação Doméstica era a solução para os 

problemas sociais no Brasil e que os países “avançados” reconheciam isso, sendo incentivado 

desde cedo para moças pobres, até mesmo para a realeza. Henrique Castriciano seguiu em um 

tom crítico em relação a educação direcionada ao público feminino no Brasil e apontou a 

necessidade de se disseminar a Educação Doméstica no país, mesmo que, as moças não 

tivessem interesse, situação que ele reconhecia como negativa. 

Em parte, a pouca adesão da população feminina à Escola Doméstica deveu-se 

também as críticas ao seu modelo educacional que tinha uma visão utilitarista em relação a 

educação feminina, secundarizando uma formação intelectual para as jovens moças. Sendo que, 

nesse período, havia pessoas que consideravam a Educação Doméstica antiquada em relação as 

novas ocupações femininas no mercado produtivo. Sendo perceptível através da documentação 

as tentativas da escola de se adaptar a essas demandas, como, por exemplo, com o acréscimo 

de matérias avulsas profissionalizantes, como foi o caso do curso de datilografia. 

Os baixos números só mudaram quantitativamente a partir da década de 1940. Como 

observa-se no quadro a seguir. 

 

Quadro III – Número de diplomadas pela Escola Doméstica de Natal entre 1949-1962 

 

Ano Nº de diplomadas Ano Nº de diplomadas 

1949 20 1956 25 

1950 15 1957 20 

1951 16 1958 27 

1952 17 1959 23 

1953 20 1960 29 

1954 24 1962 20 

1955 12 1962 26 

Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir de dados contidos na documentação da Escola Domestica (1964). 

 

Há uma mudança de cenário a partir do final dos anos 1940, quando o número de 

diplomadas subiu substancialmente. Uma das hipóteses para esse fato é o aumento populacional 

e econômico vivenciado pela cidade do Natal no final dos anos 1930, principalmente, com 

chegada da base americana na cidade que modificou o cotidiano urbano. No entanto, com o fim 

da guerra, Natal enfrentou uma grave crise econômica e populacional após a saída dos soldados 

americanos e com a chegada de um grande contingente de migrantes vindos do interior do 

Estado para a capital (Cf. OLIVEIRA, 2008; CORDEIRO, 2012).  
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Uma outra hipótese é o aumento do interesse das famílias ricas do Estado em colocar 

suas filhas nessa escola. Uma das razões seria o aumento populacional e urbano que trouxeram 

uma nova dinâmica social, na qual a escolarização feminina passava a ser vista como um status 

agregado a mulher. Talvez, fossem as mudanças na mentalidade da elite potiguar, aquela 

almejada por Henrique Castriciano, em sua conferência em 1911. Na qual a educação escolar 

passou a ser concebida como um elemento indispensável na formação das moças abastadas. 

Aspecto esse que as diferenciavam de grande parte da população feminina brasileira que era 

em sua maioria analfabetas. 

Havia certo status agregado à mulher formada pela Escola Doméstica, pois filhas de 

homens “importantes” como a filha do ex-prefeito Manuel Dantas, Isabel Dantas e Maria de 

Lourdes Lamartine, filha do ex-governador Juvenal Lamartine se formaram nessa escola35.  

Além disso, a “dona de casa” concebida pela Escola Doméstica é a patroa que coordena o 

trabalho doméstico, não a empregada. Ela era a administradora do lar, que coordenava, dava 

ordens, designava funções. Sendo que, ela recebia os convidados importantes em jantares e 

eventos sociais. No caso de terem maridos políticos, elas eram o símbolo da boa primeira-dama.  

Na propaganda a seguir, observa-se essas características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
35 Respectivamente cada uma delas se formaram nos anos de 1919 e 1925. Além disso, eram consideradas “bem 

casadas” pois, a primeira casou se com o ex-prefeito Omar O’Grady e a segunda com seu ex-professor o médico 

Varela Santiago, homens reconhecidos na sociedade potiguar desse período. 
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Imagem V – Fotografia da propaganda da Escola Doméstica no ano de 192536 

 

 

Fonte: Revista Escola Doméstica, 1925. 

 

A propaganda acima foi publicada na Revista Escola Doméstica37, material produzido 

pelas alunas participantes do Grêmio Lítero-Musical Auta de Souza. O mais interessante dessa 

propaganda é o caráter persuasivo presente no texto. Seja pela disposição das letras, a 

organização da diagramação para chamar a atenção. Apesar da ausência de imagens, o próprio 

questionamento: “Quereis educar vossas filhas?” Representa o interesse em provocar o leitor a 

quem a propaganda estava destinada, os pais, e de fazê-los questionarem-se sobre seus 

interesses em relação às filhas. A partir da afirmação de que a professora era inglesa, mas 

residente no Brasil “há muitos anos” podemos entender que a população sentia certa 

                                                             
36 Quereis educar vossas filhas? Serão perfeitas donas de casa e distintas moças da sociedade sabendo organizar 

uma cozinha como dirigir um salão, si as matriculardes na ESCOLA DOMESTICA. Única no gênero em todo o 

Brasil e o mais completo estabelecimento de educação feminina. Fundada em 1914, sendo atualmente dirigida pela 

educadora inglesa mrs. Izabel Baird há muitos anos residente no Rio Grande do Norte. Seu curso é de 5 anos. As 

matérias ensinadas são as seguintes, cujo conhecimento se transmite pelos métodos intuitivo e prático: cozinha, 

costura, leiteria, jardinagem, avicultura, puericultura, lavanderia, engomado, anatomia, higiene, medicina do lar, 

aritmética, geografia, história, português, francês e inglês, piano, violino, canto e cultura física. As alunas internas 

pagam a mensalidade de 120$000 e as semi-internas 70$000. Joia de entrada 50$000. Constituem curso especial 
o ensino de música instrumental cuja mensalidade é de 20$000, sendo também a parte o ensino de datilografia, 

cuja mensalidade é de 10$000. O ano letivo começa em março e se encerra em novembro época dos exames. 

Constituem férias durante o espaço de tempo a Semana Santa e os 15 dias de São João. É facultativo o ensino 

religioso. 
37 A revista Escola Doméstica foi um periódico produzido pelas alunas da Escola Doméstica entre 1925 a 1926 

com a supervisão dos professores e da diretora da instituição. Ela era uma espécie de atividade pedagógica de 

produção jornalística para as alunas. Um dos seus objetivos era divulgar os conhecimentos produzidos pela escola 

para a população e principalmente promovê-la comercialmente com a finalidade de atrair mais alunas. No entanto, 

sua duração foi apenas de quase um ano, com apenas quatro números. 
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desconfiança de professoras estrangeiras. Até mesmo porque a partir de 1927 a escola adotou 

uma política de apenas diretoras brasileiras e que fossem preferencialmente diplomadas pela 

Escola Doméstica. 

O fato de ter em letras grandes a afirmação de que o ensino religioso era facultativo 

demonstra as disputas entre as religiões no Brasil e também o interesse pelo ensino laico, 

garantido constitucionalmente. Havia uma grande quantidade de escolas confessionais no 

Brasil, principalmente, no que diz respeito às escolas de educação feminina. Na busca de 

atender o maior número de pessoas, a Escola Doméstica, apesar de ser declaradamente baseada 

em valores cristãos de confissão católica, não obrigava suas alunas as aulas de religião e 

catecismo  

 A partir de uma análise sobre o processo de criação da Escola Doméstica, é possível 

fazer algumas conjecturas acerca da sua criação. Primeiramente, entendemos que o seu 

surgimento se deve a um conjunto de fatores sócio-históricos-culturais que permitiram a 

implementação desse modelo de ensino. Em uma sociedade oligárquica, não havia espaço, nem 

interesse, para a implementação de uma escola desse porte com os autos custos de manutenção 

para uma população pobre. Por isso, todos os recursos utilizados foram para construir uma 

espécie de escola modelo na cidade do Natal e, dessa maneira, despertar o desejo de instituir 

outras em outras cidades e em outros estados. Porém, não foi assim que os fatos se sucederam, 

esse estilo de vida menagère ficou restrito a um pequeno grupo de meninas das regiões mais 

próximas. Há registros de alunas do Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Rio de Janeiro e Acre que frequentaram a instituição entre 1914 

e 1964 (ESCOLA DOMÉSTICA, 1964).  

Apontamentos em relação ao descontentamento sobre o desempenho dessa escola 

apareciam nos jornais da época. Jornalistas afirmavam que isso se devia aos “maus hábitos” 

dos brasileiros, como é o caso do trecho abaixo: 

 

[...] Um grupo de cidadãos pertencentes á elite do Rio Grande do Norte deliberou 

fundar na capital do pequeno Estado uma escola de moças, inteiramente fora dos 

moldes communs no Brasil: uma casa de ensino para formar donas de casa, composta 
de senhorinhas da melhor sociedade norte-rio-grandense e no gênero das Écoles 

Menagéres da Suissa, da Belgica e da Allemanha. Era uma iniciativa merecedora de 

estímulos, mas de êxito problemático, entre outras razões porque ia de encontro aos 

hábitos da nossa alta burguesia, em cujo selo ainda predomina a idéa que nos 

permittimos julgar pouco acertada, de que ás herdeiras ricas ou simplesmente 

abastadas basta uma regular educação literária e artística (JORNAL DO 

COMMERCIO, 1919, p. 4-5. Grifos meus).  

 

Os argumentos utilizados pelo periódico era de que a culpa do “êxito problemático” 

da escola era os “hábitos” da “alta burguesia” que acreditava que a educação feminina se 
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baseava apenas em uma educação estética, literária e artística. Podemos fazer algumas 

interpretações sobre essas afirmações. Primeiro, a ideia implícita de que a educação feminina 

deveria se baseia apenas em uma Educação Doméstica, não podendo haver outras 

possibilidades, como as de frequentar um colégio e em sequência fazer um curso superior, pois 

esse direito não era garantido pela Escola Doméstica. Segundo, de que esse era um problema 

da “alta burguesia”, ou seja, apenas das famílias ricas, o que ele considerava o ideal de educação 

feminina dizia respeito apenas as moças abastadas, ninguém além disso. Terceiro, de que as 

herdeiras ricas deveriam ter uma educação baseada em um ensino doméstico racionalizado, 

essencial para uma moça rica aprender a costurar, cozinhar, bordar, passar, cuidar de animais 

rurais, de bebês, construir jardins, organizar jantares, limpar a casa, lavar e receber bem as 

visitas, ensinamentos prioritários na Escola Doméstica. Seus fundamentos estão baseados na 

ideia de um conhecimento feminino que se diferenciava do masculino, reconhecendo esses 

espaços como intransponíveis.  

Na verdade, eles buscavam uma transformação da mentalidade feminina, como forma 

de reconstituição da família nuclear brasileira. As mulheres, a quem era destinado esse ensino 

pertenciam a elite, filhas de fazendeiros, políticos, médicos, advogados e comerciantes, que 

viam nessa escola uma forma de educar “suas moças” para a vida moderna, mas que não 

abandonassem os valores morais familiares. O combate ao feminismo também será expressado 

em diversos momentos, pois uma educação igualitária não estava nos horizontes desses 

homens. 

 

[...] mais uma vez se verifica o acerto da experiência dos povos adiantados, 

entregando, de preferencia, aos particulares a gerencia de taes collegios. Aqui, entre 

nós, é o referido Conselho que orienta e fiscaliza a Escola; como, em sua maioria, 

compõe-se de chefes de família, alguns dos quaes confiam ao estabelecimento a 

educação de suas filhas, é bem de ver que este, em vez de orientação de um Lyceu 

oficial, incompatível com os misteres domésticos, será sempre a continuação do lar 

(RIO GRANDE DO NORTE, 1915, p. 15-16).  

 

Um dos objetivos desses homens era evitar o abandono do lar pelas mulheres que 

vinham protagonizando questionamentos sobre os seus lugares no mundo. O Lyceu38 era visto 

como incompatível com os “misteres” do lar, pois se essa mulher podia trabalhar, deveria ser 

em consonância com os valores atribuídos ao que se compreendia como “universo feminino”. 

Os filhos e a casa ainda seriam de responsabilidade delas, independentemente, do quanto o 

                                                             
38 Era um tipo de estabelecimento de ensino secundário, popular entre os séculos XIX e XX. Esse nome tem origem 

grega e é inspirado na escola com esse mesmo nome criada por Aristóteles na Grécia Antiga. O liceu era uma 

escola frequentada por rapazes da elite brasileira. Nele também podia funcionar cursos profissionalizantes. 
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trabalho exigisse delas. Trabalho esse que não poderia colocar em risco a suposta “harmonia” 

do lar. Essa transformação social almejada vinha sendo protagonizada pela iniciativa particular 

e suas escolas que criaram verdadeiros espaços de distinção.  

Além disso, os sócios da Liga de Ensino do Rio Grande do Norte eram homens da elite 

e estavam espalhados pelas repartições públicas e escritórios, circulando nos espaços mais 

distintos da cidade. São grandes conhecidos, suas esposas e filhas também. Esses 

administradores construíram uma escola onde pudessem colocar suas filhas, pautado em um 

ensino que era de interesse deles. Essa foi uma forma encontrada para barrarem as mudanças 

familiares experimentadas pela modernidade, que proporcionaram um maior interesse e 

participação das mulheres nos espaços públicos. Processo de feminização discutido por Durval 

Muniz de Albuquerque Júnior (2013), no qual as mulheres passam a ter uma maior presença no 

espaço público e a disputar certos lugares com os homens. Isso gerou uma série de conflitos 

que se evidenciavam nos discursos de homens que se auto intitulavam intelectuais ao 

reclamarem dessas mudanças e do medo de uma “desvirilização” da sociedade com a maior 

presença das mulheres e os impactos disso. Dessa maneira, encontrar uma escola que 

proporcionasse a conciliação entre o lar e a modernidade, proporcionou novas configurações 

familiares e sensibilidades em relação ao espaço doméstico. Esse que se tornou alvo da 

intervenção masculina por intermédio da escolarização.  

A seguir, discutiremos como o processo de expansão da escolarização no Brasil 

proporcionou novas formas de se conceber a educação. Nesse sentido, como foi que a escola se 

apropriou das diferenças sexuais para organizar os seus currículos e como tratavam de maneira 

diferenciada meninos e meninas, provocando um fenômeno cultural de divisão sexual que 

afetou diferentes instâncias de ensino, seja no Ensino Primário ou na feminização do 

magistério. 

 

1.2 Feminilidade e feminização: corporeidades educadas e educadoras 

 

As portas da escola foram abertas com muita cautela para as meninas, pois, por muito 

tempo a autoridade sobre a educação da filha era designada ao pai. Era ele quem determinava 

quais eram as regras estabelecidas para que ela fosse educada. O lar era o espaço normalmente 

destinado para as filhas, onde elas aprendiam com suas mães tudo o que fosse preciso para 

“serem mulheres”. Elas aprendiam desde novas como cuidarem da casa, do marido e dos filhos 

ao cuidarem do pai e dos irmãos mais novos. Aquelas que por acaso fossem órfãs de mãe, 
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aprendiam sozinhas a administrar uma casa. Aquelas que não tinham família, tinham que 

aprender desde muito cedo a serem seus próprios pai e mãe, provendo e cuidando de si mesmas 

da forma que podiam. 

Segundo Inês Stamatto (2002), foi durante o governo de Pombal, ao menos 

oficialmente, que as meninas foram permitidas de entrarem na escola e abriu-se um mercado 

de trabalho para as mulheres: o magistério público. Isso ocorreu porque em 1755, o governo 

português determinou que a direção das povoações jesuíticas passaria ao clero regular e que 

deveria haver duas escolas de ensinar a ler e escrever: uma para os meninos e outra para as 

meninas. Originalmente esta lei era restrita ao Norte do país, entretanto, em 1758, pelo alvará 

de 17 de agosto estas normas foram estendidas a todo território brasileiro.  

No Império, a Lei Geral de Ensino, de 1827, também assegurava esse direito. Meninas 

podiam frequentar a escola, porém, apenas em classes ministradas por professoras e com outras 

meninas. Estudar junto aos meninos estavam fora de cogitação. Mesmo assim, foi nesse 

momento que se observou uma pequena expansão da escolarização no Brasil: 

 

Aqui e ali, no entanto, havia escolas – certamente em maior número para meninos, 

mas também para meninas; escolas fundadas por congregações e ordens religiosas 

femininas ou masculinas; escolas mantidas por leigos – professores para as classes de 

meninos e professoras para as de meninas. Deveriam ser, eles e elas, pessoas de moral 

inatacável; suas casas ambientes decentes e saudáveis, uma vez que as famílias lhes 

confiavam seus filhos e filhas. As tarefas desses mestres e mestras não eram, contudo, 
exatamente as mesmas. Ler, escrever e contar, saber as quatro operações, mais a 

doutrina cristã, nisso consistiam os primeiros ensinamentos para ambos os sexos; mas 

logo algumas distinções apareciam: para os meninos, noções de geometria; para as 

meninas, bordado e costura (LOURO, 2018, p. 444). 

 

Essa era uma escolarização separada entre os gêneros e um ensino que não era o 

mesmo para eles e elas. Por um tempo, era vedada as meninas aprenderem noções de geometria, 

um direito concedido apenas aos meninos, na crença de que o cérebro delas era inferior e que 

não deveria desgastar-se com esses assuntos. Nos trabalhos manuais, a elas eram destinados o 

bordado e a costura, reconhecido como trabalho feminino, seja no caso das moças ricas que era 

tido como dote e para as jovens pobres como profissão. Independentemente da classe social, as 

“prendas domésticas” eram consideradas características indispensáveis para as moças, dessa 

forma, elas deveriam aprender desde novinhas essas atividades. A confecção de roupas eram 

uma dessas prendas, por exemplo, na Escola Doméstica, no ano 1945 ainda se exigia essas 

habilidades das alunas: “Ensina-se costura durante os cinco anos do curso, exigindo-se, pelo 

menos, 4 horas de trabalho por semana” (LIGA DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE, 

1945, p. 31). Apesar da crença de que essas habilidades eram naturalmente parte do universo 

feminino, as mulheres não nasciam já sabendo fazer um vestido, por isso, essas habilidades 
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eram desenvolvidas desde a infância, através da repetição e da prática diária. Na Escola 

Doméstica, como vimos acima, exigia-se das alunas quatro horas semanais de treinamento para 

a confecção de roupas. 

Ao longo do século XIX, as meninas eram proibidas de estudarem noções de geometria, 

que era substituída por bordado e costura. Esse fato implicava uma desvantagem nos concursos 

para o magistério, pois, dessa maneira, elas não podiam realizar todas as provas para o cargo já 

que não tinham cursado uma das disciplinas, o que implicaria 

 

[...] quando os deputados regulamentaram com a primeira lei de instrução pública o 

ensino das “pedagogias” – aliás o único nível a que as meninas teriam acesso –, 

afirmaram que seriam nomeadas mestras dos estabelecimentos “aquelas senhoras que 

por sua honestidade, prudência e conhecimentos se mostrarem dignas de tal ensino, 

compreendendo também o de coser e bordar”. Aqui vale notar que, embora a lei 

determinasse salários iguais, a diferenciação curricular acabava por representar uma 

diferenciação salarial, pois a inclusão da geometria no ensino dos meninos implicava 

outro nível de remuneração no futuro – que só seria usufruído pelos professores 

(LOURO, 2018, p. 444). 

 

Apesar da legislação prover o direito a escolarização, ela era restrita. Primeiro só era 

garantido as primeiras letras, o Ensino Secundário e Superior não. Após reclamações e 

exigências das mulheres ao direito de cursarem o Ensino Superior, esse passou a ser autorizado 

apenas em 1879, quando foi pela primeira vez citado, no Decreto nº 7.247, de 19 de abril de 

1879, que o sexo feminino poderia frequentar as aulas, no entanto, deveria sentar-se separada 

dos alunos homens. Esses foram os primeiros passos, pequenos, mas significativos. 

Contudo, o fato de estar na legislação, não quer dizer um direito socialmente 

reconhecido. Outras limitações privariam essas mulheres a esses espaços, como, por exemplo: 

a permissão do patriarca da família; a existência de cursos que aceitassem a presença de 

mulheres; a possibilidade de frequentarem todas as disciplinas; exercerem as mesmas atividades 

que os homens; a localidade desses cursos, os exames preparatórios (no qual era cobrado um 

valor); e sua condição financeira, pois, o acesso a esses espaços só era garantido para quem 

pudesse provê-lo. E, por fim, estando em um país escravista, para as mulheres negras 

dificilmente o Curso Superior seria encarado como possibilidade.  

 

Para a população de origem africana, a escravidão significava uma negação do acesso 

a qualquer forma de escolarização. A educação das crianças negras se dava na 

violência do trabalho e nas formas de luta pela sobrevivência. As sucessivas leis, que 

foram lentamente afrouxando os laços do escravismo, não trouxeram, como 

consequência direta ou imediata, oportunidades de ensino para os negros. São 

registradas como de caráter excepcional e de cunho filantrópico as iniciativas que 

propunham a aceitação de crianças negras em escolas ou classes isoladas – o que vai 
ocorrer no final do século (LOURO, 2018, p. 445). 
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Com o a instituição da República, essa situação não sofreu grandes modificações. Não 

obstante, novos discursos começaram a ser produzidos no que diz respeito a educação da mulher 

e o feminino. Com o aumento da quantidade de meninas nas escolas (que acontecera de modo 

expressivo a partir do final do século XIX), foram sendo impostas novas concepções do “lugar” 

da mulher na sociedade. Nesse contexto, diferentes discursos foram elaborados na defesa da 

educação da mulher, seja por uma abordagem emancipatória ou por uma abordagem modelar39. 

Apesar de suas diferenças, essas duas perspectivas retomavam certos enunciados que lhes eram 

comuns, como a defesa da mulher como primeira educadora, e por isso, a necessidade da 

educação para o exercício da maternidade. Nesse caso, é perceptível os diferentes significados 

atribuídos, em uma perspectiva emancipatória era vista como sinal de autonomia e 

independência, no entanto, no caso modelar, era vista como formação, formatação, 

enquadramento, normatização. De fato, é possível reconhecer uma nova ordem do discurso, 

pois, mesmo no interior de uma dada formação discursiva outros enunciados começaram a 

emergir. 

Apesar dessas tenções, não dá para se negar o caráter formatador da educação nesse 

período, a presença das meninas nas escolas implicava também diferentes tratamentos entre os 

sexos. A generificação do espaço escolar, do currículo, das práticas educativas, dos manuais 

escolares, representava não apenas uma diferenciação, mas também a imposição de diferentes 

valores entre o “ser homem” e o “ser mulher”.  

Por exemplo, no Grupo Escolar Modelo Augusto Severo da cidade do Natal, em 1910: 

“Art. 14º O Grupo Modelo terá cinco, sendo quatro elementares, duas para cada sexo e uma 

mixta infantil” (RIO GRANDE DO NORTE, 1910, p. 121). O curso primário era dividido entre 

infantil e elementar, como percebemos nesse trecho, e o curso infantil era misto. Ou seja, eram 

aceitos meninos e meninas na mesma sala, entretanto, no curso elementar, com as crianças mais 

velhas, as classes eram separadas entre os sexos, evitando assim o contato entre eles. Essa 

organização do espaço de modo que evitasse o contato entre meninos e meninas estaria 

distribuída de diferentes maneiras. Como observado abaixo:  

 

Em dias letivos comuns, as crianças entravam pelos dois acessos laterais existentes 

no edifício. As meninas entravam pela porta da esquerda e os meninos ingressavam 

pela direita. Esta definição de espaços dificultava as relações dos sujeitos de um sexo 

com os de outro e contribuía para a significação dos papéis e das performances sociais 

                                                             
39 Compreendo que a abordagem emancipatória é formada pelos discursos feministas em torno da escolarização 

feminina que pretendiam por meio da educação emancipar a mulher e promover sua autonomia. No caso da 

abordagem modelar, faço referência aos discursos que promoviam a necessidade da escolarização feminina em 

busca de sua normatização, enquadramento em normas e comportamentos que valorizavam a defesa de sua “honra” 

e dependência em relação ao homem. 
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de meninos e meninas. Ao lado das entradas havia estátuas em bronze, um menino e 

uma menina com livros à mão (SILVA, 2010, p. 70). 

 

Acima, percebe-se que a aproximação de meninos e meninas era a mais limitada 

possível. Dessa forma, era mais fácil o controle dos alunos e também se evitava certos riscos 

do contato entre os sexos, como forma de vigilância da moralidade e dos “bons costumes”. Pois, 

os dirigentes preocupavam-se com a imagem da escola perante a sociedade, no caso de boatos 

de interação entre meninos e meninas de maneira “desrespeitosa” para a época. Fora das salas 

de aula, até mesmo durante os intervalos, esse controle era persistente, como observa-se abaixo: 

“[...] a recreação dos alunos e alunas acontecia em horários distintos ou em espaços diferentes. 

As crianças do sexo feminino não se encontravam com as do sexo masculino para conservar o 

ideal de moralidade da sociedade na época” (SILVA, 2010, p. 73). De fato, a organização do 

tempo e do espaço era fundamental para o controle dos corpos. 

Alunos e alunas eram separadas por escolas e cursos. O curso infantil era o único 

espaço de convivência entre os sexos, no qual eram aceitos meninos e meninas dos cinco aos 

dez anos. Enquanto que, no curso elementar podiam matricular-se nas aulas masculinas os 

educandos dos seis aos doze anos de idade e nas classes femininas eram admitidas alunas dos 

seis aos quatorze anos.  

No caso, do ensino secundário, por exemplo, o Curso do Atheneu Norte-Rio-

Grandense40 só admitiu mulheres pela primeira em 1903. Segundo Lima & Câmara (2008), as 

primeiras mulheres a se matricularem foram Sindrônia de Carvalho, Maria Arminda Caldas, 

Edilbertina Figueira e Albertina Avelino. Num primeiro momento elas frequentaram as mesmas 

aulas que os rapazes. No entanto, a seguir, eles criam uma seção feminina do Atheneu destinada 

só para as mulheres que funcionava no horário da tarde das 13:00 às 16:45, enquanto o dos 

rapazes funcionava no horário da manhã. 

A existência de classes mistas não significa a diminuição dessa vigilância, em algumas 

escolas dividiam-se as salas ao meio, meninas de um lado e meninos do outro. Nenhum tipo de 

interação era permitido, em alguns casos se separava com um muro no meio da sala, em que 

apenas a professora interagia com os dois lados. Essa situação com o tempo começou a se diluir, 

essas divisões começaram a se desfazer. Porém, isso não significa que algumas dessas 

imposições deixaram de existir definitivamente e que, também, outras não foram criadas para 

definir bem o gênero atribuído a cada sexo. 

                                                             
40 Curso do Atheneu Norte-Rio-Grandense foi criado em 1834 a partir da reunião de cinco aulas maiores (retórica, 

filosofia, geometria, francês e latim) por Basílio Torreão Quaresma. Ele era um colégio frequentado 

exclusivamente por rapazes das classes médias e altas da sociedade potiguar. A seleção dos alunos era feita por 

um “Exame de Admissão” realizado após o fim do ensino primário (LIMA & CAMARA, 2008). 
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1.2.1 A (santifica)feminização do magistério:  

 

Na segunda metade do século XIX, começou a ser percebido o crescente interesse das 

mulheres pelo magistério, em contrapartida, os homens começavam a abandonar as salas de 

aula, como afirma Guacira Louro (2018). Segundo a autora, esse movimento daria origem a 

uma “feminização do magistério”, não apenas no Brasil, mas também, em outros países. Esse 

fato está, em parte, vinculado ao processo de urbanização e industrialização que ampliava as 

oportunidades de trabalho para os homens. Por exemplo, a primeira turma diplomada pela 

Escola Normal de Natal, em 1910, era composta por no total 27 professores, 20 eram mulheres 

e 7 eram homens (NASCIMENTO, 2018, p. 94). O crescimento dos setores sociais médios 

provocou uma outra expectativa com relação à escolarização, esses fatores e ainda a ampliação 

das atividades de comércio, a maior circulação de jornais e revistas, a instituição de novos 

hábitos e comportamentos, especialmente ligados às transformações urbanas, estavam 

produzindo novos sujeitos sociais e tudo concorria para a viabilização desse movimento: 

 

O processo não se dava, contudo, sem resistências ou críticas. A identificação da 
mulher com a atividade docente, que hoje parece a muitos tão natural, era alvo de 

discussões, disputas e polêmicas. Para alguns parecia uma completa insensatez 

entregar às mulheres usualmente despreparadas, portadoras de cérebros “pouco 

desenvolvidos” pelo seu “desuso” a educação das crianças. Um dos defensores dessa 

ideia, Tito Lívio de Castro, afirmava que havia uma aproximação notável entre a 

psicologia feminina e a infantil e, embora essa semelhança pudesse sugerir uma 

“natural” indicação da mulher para o ensino das crianças, na verdade representava 

“um mal, um perigo, uma irreflexão desastrosa”. Na sua argumentação, mulheres e 

clero viviam voltados para o passado e, portanto, não poderiam “preparar organismos 

que se devem mover no presente ou no futuro” (LOURO, 2018, p. 449-450). 

 

Ao mesmo tempo, outras vozes surgiam para argumentar na direção oposta. Afirmava-

se também que as mulheres tinham, “por natureza”, uma inclinação para o trato com as crianças, 

que elas eram as “primeiras educadoras”, portanto, nada mais adequado do que lhes confiar a 

educação escolar das crianças. Se o destino da mulher era a maternidade, o magistério 

representava “a extensão da maternidade”, cada aluno ou aluna eram vistos como um filho ou 

uma filha. Nesse sentido, a docência não subverteria a função feminina fundamental, ao 

contrário, poderia ampliá-la ou sublimá-la. Portanto, seria importante que o magistério fosse 

também representado como uma atividade de amor, de entrega e doação. “A ele acorreriam 

aquelas que tivessem vocação” (LOURO, 2018). 

Wilson José Félix Xavier (2015), em sua tese de doutoramento, discute acerca da 

construção no imaginário social da feminização da docência na sociedade paraibana, refletindo 
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sobre a relação das imagens modelares, como as de Nossa Senhora e Sant’Anna, nesse processo. 

Ele discute sobre como essas imagens de forte significância estabeleceram relações entre a ideia 

do educar/ensinar como algo feminil e contribuíram na expansão da presença feminina na 

ocupação dos cargos da docência, a princípio, no magistério primário. Ele faz uma análise de 

como teorias relacionadas a “fisiologia das paixões femininas” e a “teoria dos afetos” 

contribuíram na construção de um imaginário que se baseava na existência de sentimentos que 

se associavam particularmente às mulheres. Entre as fontes analisadas estavam os textos do Dr. 

Mello Moraes41, que baseado nas ideias de Lavater42, creditava à mulher como sendo de sua 

natureza orgânica os seguintes epítetos: “amável, nobre, sentimental, heroína, detalhista, 

tímida, sensível, terna, doce, ano inocente, pura, cândida, benevolente, delicada, humilde, 

abnegada, ingênua, reservada, modesta e pacífica” (XAVIER, 2015, p. 157).  

Essas definições se integraram a memória popular por meio do discurso coletivo, e a 

afetuosidade e bondade feminina associaram-se aos atributos marianos e de Sant’Anna. Muitos 

acreditavam na possibilidade de abrandar a própria escola com a entrada das mulheres, 

sobretudo, no magistério primário. Segundo Wilson Xavier (2015), para as classes dirigentes o 

arquétipo da “mãe-professora” aparecia, talvez, como o mais adequado para o novo modelo 

escolar que se instalava, como nos Grupos Escolares. Para muitos alunos e alunas (e também 

pais e mães) as incertezas, medos e conflitos que se estabeleciam na distância do Lar, podiam 

ser atenuados com a presença da professora, como uma imaginária “segunda mãe”, afetuosa e 

acolhedora, que no decorrer do século XX, se transformaria na controversa figura da “Tia”. 

Até mesmo o método intuitivo, enquanto prática pedagógica padrão, estava associado 

a essas teorias. Nesse contexto, ele afirma que autores franceses que teorizaram esse tipo de 

método, como Fröbel, tinham como referência o método educacional das mães com seus filhos. 

Utilizavam de representações que relacionavam o método intuitivo como um método de mães, 

de sentido maternal, baseado no instinto. Portanto, a escola seria uma extensão do lar.  

 

Assim, de ontem a hoje, na incursão pelo imaginário, as mulheres vão substituindo os 

homens na “nobre” missão de educar e instruir – designadas como “beatas”, “mães” 

ou “jardineiras”; comparadas a Sant’Anna, a Nossa Senhora e até Jesus Cristo. Essas 
imagens, cristalizadas na coletividade, eivadas de representações, vão descendo 

estrato em estrato, inserindo-se no recôndito de asilos, de creches e de escolas, ou no 

cotidiano das casas, das ruas, praças e festas, ganhando outros significados (XAVIER, 

2015, p. 184). 

 

                                                             
41 Alexandre José de Mello Moraes, conhecido como Dr. Mello Moraes, nasceu em Maceió no ano de 1816. Ele 

foi um médico e historiador brasileiro, sendo um dos principais divulgadores da homeopatia no Brasil. 
42 Johann Kaspar Lavater, além de pastor, foi filósofo, poeta e teólogo suíço. É considerado o fundador da 

fisiognomonia, a arte de conhecer a personalidade das pessoas através dos traços fisionômicos. 



54 
 

As mulheres souberam usar taticamente43 a seu favor esse imaginário que formava-se 

para expandirem-se no campo educacional. Essas associações da mulher-professora 

contribuíram na valorização da profissionalização feminina, pois, a partir do momento em que 

se compreende que a escola deve ser ocupada por mulheres, logo se abriu um mercado 

profissional para elas. No entanto, nem tudo é tão simples, alguns historiadores afirmam que 

uma das explicações para a desvalorização do magistério e para a baixa remuneração dos 

professores está associada a grande presença de mulheres nessa profissão. Por ela ter se tornado 

uma “função feminina”, o machismo se mostrou evidente nesse ponto, ao entender que uma 

mulher deve ser paga com menos, por ser um trabalho de “menor” importância ou qualidade. 

Além disso, mesmo que as mulheres tenham “dominado” a escola, a grande maioria dos 

diretores, inspetores, ministros, todos os cargos de autoridade e liderança eram exclusivamente 

“dominados” por homens. No caso da direção, era comum nas escolas femininas esse cargo ser 

assumido por mulheres, em sua maioria religiosas. Mesmo assim, elas eram subordinadas aos 

homens, como pastores e padres, conforme Guacira Louro (2018, p. 460), reproduzia-se e 

reforçava-se, então, a hierarquia doméstica: as mulheres ficavam nas salas de aulas, executando 

as funções mais imediatas do ensino, enquanto os homens dirigiam e controlavam todo o 

sistema. 

O imaginário acerca da mulher como a educadora ideal estava relacionado apenas ao 

exercício do cuidado das crianças, ou seja, ao magistério primário. Essa relação entre a docência 

e a feminilidade se estabeleceu de maneira intensa entre os séculos XIX e XX e contribuiu para 

o aumento do interesse das mulheres por essa profissão. No caso do Rio Grande do Norte, em 

uma das mensagens proferidas pelo governador Augusto Tavares de Lyra44, percebe-se o seu 

grande interesse em colocar as mulheres para exercerem o magistério, antes mesmo da 

instalação definitiva de uma escola normal no Estado. Por exemplo: 

 

[...] o Rio Grande do Norte tem feito algumas tentativas de escola normal, todas elas 

malogradas pelos defeitos da organisação e direcção. Sempre foi esquecido o sexo 

femenino que, entretanto, possue dotes especiais para a delicada profissão de 

ensinar. Este facto é geralmente reconhecido entre as nações adiantadas, 

particularmente nos Estados Unidos (RIO GRANDE DO NORTE, 1906, p. 16. Grifos 

Meus). 

                                                             
43 Compreendo tática segundo formulado por Michel de Certeau (1994) e aplicado por Rachel Soihet (2013) no 

estudo das práticas feministas de Bertha Lutz. Nesse sentido, entende-se que as mulheres utilizaram dos 

estereótipos e da dominação que sofriam de maneira subversiva para alcançar seus objetivos. Nesse caso, as 

mulheres utilizavam das suas condições de mãe e donas de casa para defenderem sua inserção no mercado de 

trabalho, participação política e direitos civis e políticos. 
44 Augusto Tavares de Lyra era um político potiguar, tendo ocupado os cargos de governador entre 1904 a 1906 

e ministro da Justiça e Negócios Exteriores no governo de Afonso Pena. Ele também publicou livros da história 

do Rio Grande do Norte e foi membro do Instituto Histórico Brasileiro. 
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No trecho acima, observa-se certas concepções acerca do magistério como um trabalho 

feminil. Ele afirma que o fato das mulheres serem mulheres já significa certos “dotes especiais” 

para o cuidado das crianças. Esses supostos dotes referem-se as características atribuídas ao 

feminino, como delicadeza, cuidado, resignação, inocência, carinho, maternidade, os tais 

“sentimentos femininos” discutidos por Wilson Xavier (2015). O governador também faz 

referência ao problemático processo de criação de um Curso Normal no Rio Grande do Norte. 

Em meio as políticas do “cria e extingue” (ARAÚJO, 1979), ela foi criada em 1873, durante o 

Império, e foi instalada anexa ao Atheneu Norte-Rio-Grandense em 1874, sendo extinta em 

1877, segundo as fontes oficiais por falta de clientela. Na República também houve tentativas, 

como a de 1890, porém, passou a deixar de funcionar paulatinamente. Esse projeto foi retomado 

definitivamente em 1908, pelo Decreto nº 178 de 29 de abril, e é novamente anexa ao Atheneu 

Norte-Rio-Grandense. Em 1910 ela foi transferida para o prédio do Grupo Escolar Modelo 

Augusto Severo.  

Pela fragilidade das políticas educacionais do século XIX, essa instituição não se 

firmou nesse território durante esse período. Porém, por meio das políticas de modernização da 

cidade no início do século XX, além do aumento da população e interesse, principalmente, de 

mulheres em exercerem a profissão, as discussões sobre a necessidade dessa escola foram se 

tornando cada vez mais frequentes. Como observamos a seguir na Mensagem do Governador: 

 

[...] não devemos obsolutamente esquecer o êxito das escolas infantis e jardins de 

creanças realizando, pelo systema de Frabel, a transição do lar doméstico para os 

bancos escolares. Penso que as cadeiras de 1º gráo deviam ser regidas 

exclusivamente por senhoras, atentas suas naturaes aptidões. Para o caso do Rio 

Grande do Norte, descubro ainda outras vantagens, dessa preferência. Natal oferece 
centenares de mocinhas pobres, auferindo minguados proventos de trabalhos de 

agulha e almofada (RIO GRANDE DO NORTE, 1906, p. 16 Grifos meus). 

 

Compreende-se por meio desse trecho o interesse do Estado em proporcionar o acesso 

das mulheres às escolas normais. O governador justifica em seu argumento que o fato das 

mulheres terem “naturais aptidões” para o exercício da docência, elas deveriam ser as 

professoras de primeiro grau. Essas aptidões mencionadas por ele, são referências à certas 

características atribuídas ao sexo feminino em relação ao cuidado, a maternidade, o afeto e a 

sensibilidade. Ele também acredita que parte do sucesso do Sistema de Fröbel45 é a atribuição 

                                                             
45 A grafia está diferente no documento, porém, é possível interpretar que ele estava se referindo a Friedrich Fröbel, 

principalmente, pelas referências que ele faz a seguir sobre as crianças. Ele foi um importante teórico que 

influenciou significativamente as concepções acerca da educação de crianças no século XIX e início do século 

XX. Nos seus trabalhos se destaca a importância das atividades lúdicas na aprendizagem das crianças, além das 
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do cargo da docência sob a mulher. Para ele, ela seria a figura perfeita para o cuidado das 

crianças. Uma curiosidade em relação a isso, é que a docência feminina só seria inicialmente 

bem recebida no ensino Primário, o Secundário e Superior ainda era um cargo majoritariamente 

masculino. Além disso, acreditava-se que a adaptação da criança ao espaço escolar seria 

facilitada pela presença e pelo cuidado feminino, pois, por ser recém-saída do lar, a entrada 

dessa criança na escola causaria certo desconforto, sendo possível um meio menos traumático 

com a presença da mulher, ou seja, de uma figura materna. 

Nesse sentido, ele também vê uma vantagem no que se refere a grande quantidade de 

moças pobres que vendiam seus trabalhos de corte e costura para se sustentarem, sendo uma 

grande oportunidade poderem estudar em uma escola normal, pois, assim, elas conseguiriam 

uma profissão melhor remunerada. Todavia, tem uma questão que ele não menciona, mas é 

importante refletir: o Ensino Normal seria acessado pelas moças pobres? Ou seria uma 

instituição, que apesar de pública, estaria sendo frequentada, em sua maioria, por moças das 

classes média e alta? Pelo menos é o que se observa no caso da Escola Normal de Natal 

(AQUINO, 2002; NASCIMENTO, 2018), porque esse era um espaço reconhecido como um 

meio de ascensão social, porém, as dificuldades enfrentadas para conseguir entrar nela e 

permanecer, talvez, impossibilitasse um grande número de meninas pobres a frequentá-la.  

O governador do Estado ainda acrescenta uma outra questão muito importante na sua 

fala: “[...] seus serviços [das mulheres], depois de um curso regular, encontrariam remuneração 

menos parca e, ao mesmo tempo, mais barata para o Governo do que os ordenados capazes de 

satisfazer o sexo forte no exercício do magistério” (RIO GRANDE DO NORTE, 1906, p. 17. 

Grifos meus). Observa-se nesse trecho, a inferiorização atribuída ao trabalho feminino em 

relação ao masculino, porque uma das “vantagens” em treinar as mulheres é que elas se 

“satisfazem” com menos que os homens. Ou seja, é muito mais lucrativo para o Governo pagar 

mulheres do que homens. Além disso, devido a expansão das escolas de ensino primário, era 

preciso uma grande quantidade de mão-de-obra, que nesse caso, era barata. Uma das 

justificativas para isso está na hierarquia social atribuídas aos sexos, na qual o “sexo forte” é o 

homem e o “sexo fraco” a mulher. Tudo isso apenas reforçava e produzia a situação de 

desigualdade vivenciada pelas mulheres. 

Segundo Jane Almeida (1998) associados ao maior controle do Estado, a 

popularização da profissão, a desvalorização do trabalho, a baixa remuneração e ao imaginário 

construído durante a República do magistério como ofício feminino devido as características 

                                                             
brincadeiras livres e, também àquelas dirigidas pelas professoras como relevantes na organização do trabalho 

pedagógico (SILVA, 2015). 
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associadas a feminilidade - aquilo que se acreditava como natural nas mulheres: o cuidado e a 

maternidade - tudo isso ocasionou um maior desinteresse dos homens pelo magistério. 

Enquanto isso, por ser uma das poucas profissões que davam certo status a mulher, 

independência financeira e que era vista como lugar de “dignidade”, diferente de outras 

profissões; gerou maior interesse por parte das mulheres, mesmo que a remuneração fosse mais 

baixa que a recebida por um homem no mesmo cargo. 

A partir dos estudos realizados por Luciene Aquino (2002; 2007) e Francinaide Silva 

Nascimento (2018) foi possível reunir algumas informações sobre a Escola Normal de Natal. 

Conforme o Decreto nº 178 que regulamenta sua instauração, em 1908, o Curso Normal era de 

caráter leigo para ambos os sexos. Inicialmente com duração de três anos, os programas das 

disciplinas deveriam ser organizados pelo Conselho de Professores e revistos pelo Diretor Geral 

da Instrução Pública (Art. 1º) e um arsenal de matérias escolares46. 

O caso que mais chama a atenção é a existência de uma matéria chamada Economia 

Doméstica e o seu direcionamento exclusivo para as mulheres (RIO GRANDE DO NORTE, 

1916). Esse não foi um caso isolado, na verdade, o modelo que foi adotado se baseava nas 

escolas normais europeias e americanas, que asseguravam essa matéria como forma de garantir 

que as moças aprendessem as prendas domésticas para ensinarem as suas alunas. Em um 

documento de 1917, eles descreveram o que seria a matéria de Economia Doméstica: 

 

[...] educar e instruir [a mulher] no governo da casa e nas prendas necessárias da 

costura, do corte, da reparação e concerto, das roupas usadas, do lavado e engomado, 

finalmente sem nenhuma preocupação suntuária de bordados e atavios para o artificio 

das exposições, mas endereçadas a realidades úteis da vida, ás quais o bom gosto, a 

decência e o conforto devem, entretanto, não ser estranhos (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1917, p. 88). 

 

Essa matéria era destinada exclusivamente para as mulheres e se resumia aos cuidados 

com as roupas, como a costura, corte, conserto, lavagem e engomado. Eles proibiam a 

aprendizagem de bordados, pois justifica que esse é um conhecimento desnecessário para um 

curso básico de economia doméstica. Nesse caso, havia uma diferença entre os sentidos 

atribuídos a matéria de economia doméstica ministrada nas escolas normais, das definições da 

grande área do conhecimentos interdisciplinares nomeada como Economia Doméstica. Além 

da descrição dos fazeres domésticos que deveriam ser aprendidos, reafirmava a importância do 

                                                             
46 Português, Francês, Aritmética Elementar, Álgebra Elementar, Geografia Geral, Geografia do Brasil, História 

do Brasil, Desenho Geométrico, Desenho de Ornato e Figura, Caligrafia Escrita e Mecânica Noções de Física e 

Química, Noções de História Natural e Higiene, Trabalhos Manuais, Pedagogia, Instrução Moral e Cívica, 

Economia Doméstica (para mulheres), Legislação Escolar, Exercícios Físicos e Prática na Escola Modelo (Art. 

3º). 
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“bom gosto”, do “conforto” e da “decência”. Nesse último caso, é possível interpretar de duas 

maneiras, seja pela avaliação do bom comportamento da dona de casa, obediente as regras dos 

“bons costumes” que só se aplicam as mulheres, como também a confecção de roupas, elas que 

precisam ser decentes, sem decotes, abaixo dos joelhos, de mangas, cores claras e discretas. O 

corpo feminino era o maior alvo das regras de bom comportamento. 

Outro fator importante é que o ensino Normal no Rio Grande do Norte, no contexto de 

sua institucionalização, não se assemelhava a uma educação popular, ao contrário, o que mais 

o caracterizou foi o seu aspecto seletivo, seja pelo número limitado de vagas, como também, 

pelo rigor na seleção. Segundo Luciene Aquino (2002, p. 35) “muitos dos mestres formados 

por essa instituição tornaram-se ao longo de suas vidas nomes de destaque no meio intelectual 

e tiveram participação ativa no avanço educacional do Estado”. Esse caráter elitista das 

principais instituições públicas no Rio Grande do Norte foi uma característica marcante nesse 

início de século. 

Essa modalidade de ensino atraía grande parte da população feminina, por isso, outras 

escolas femininas se interessaram por ela e buscaram equiparar seu ensino ao Normal. Essa 

disputa ganhara destaque a partir de 1936, no governo de Rafael Fernandes47 com a instituição 

da Lei nº 82 de 10 de dezembro de 1936, ao equiparar o Curso Normal mantido pelo Colégio 

N. S. das Vitórias48 da cidade de Assú, das Irmãs do Amor Divino, ao de Natal. Sendo que, em 

seguida, esse direito foi exigido por outras escolas, como a Escola Doméstica que por meio da 

Lei nº 106 de 10 de dezembro de 1936 adquiriu esse direito. Nesse momento, o Curso 

Doméstico tinha a duração de cinco anos e acrescentou-se mais um ano ao curso para as 

disciplinas pedagógicas. Porém, essa decisão foi revogada pelo governo através do Decreto nº 

411 de 1938 (AQUINO, 2002).  

Ainda nesse ano, os requisitos para ingresso no curso normal eram: 

 

[...] certificado de aprovação na última série do Curso Secundário da Escola Normal 

ou de outro estabelecimento secundário oficial equiparado; [...] não ter defeito físico 
que o incompatibiliza com o exercício do magistério; São considerados defeitos que 

impossibilitam para o exercício do magistério: miopia acentuada, surdez, disfonia, 

distropias ósseas, perturbações da marcha e outras a juízo de uma junta médica 

especialmente designada pelo Diretor Geral do Departamento de Educação. (RIO 

GRANDE DO NORTE, 1938, p. 15. Grifos meus).  

 

                                                             
47 Rafael Fernandes Gurjão foi um médico e político potiguar, eleito prefeito de Mossoró em 1929 e eleito 

governador do Rio Grande do Norte em 1935.   
48 Algumas das justificativas encontradas por Valkley Hollanda (2001) para esse fato foi que essa teria sido uma 

estratégia do Governo do Estado para suplementar a formação de professores que até o momento era função 

atribuída as escolas normais de Natal e Mossoró. Seria menos gastos ao expandir a validade dos diplomas das as 

escolas particulares para magistério do que construir novas escolas. 
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Acima, observa-se os inúmeros requisitos exigidos para a entrada no Curso Normal. 

Nesse momento, o curso era equiparado ao ensino secundário, por isso, a exigência do 

certificado da última série cursada, em qualquer estabelecimento de ensino equiparado, ou 

oferecido também pela Escola Normal de Natal. Além disso, as limitações de caráter físico 

eram consideradas defeitos que impossibilitava um grande número de pessoas a fazerem o 

Curso Normal. O preconceito em relação as pessoas surdas, cegas e deficientes físicas era 

grande. De forma que eram proibidas de serem alunas do Curso Normal por serem consideradas 

incapazes para o exercício da profissão. Nesse caso, o controle sobre os corpos dava-se também 

através da imposição da norma do que seria considerado um corpo saudável. Um corpo que não 

poderia ter “defeitos”. É interessante que, em nenhum momento, é dito porque esses corpos 

eram vetados de entrar na escola, sendo discursivamente naturalizado como abjeto, um corpo 

negado. 

As normalistas foram responsáveis, em grande parte, pelo processo de expansão do 

ensino no Rio Grande do Norte (HOLLANDA, 2001), pois ao se formarem voltavam para suas 

cidades e exerciam o magistério ou, em busca de trabalho, eram convidadas para lecionarem 

em cidades do interior que estivessem precisando de professoras. O fluxo intenso de 

transferência de professores pelo Estado era frequente. Em meio a necessidade de professoras, 

o governo do Estado criou em 1922 a Escola Normal Primária de Mossoró49. Era destinada ao 

preparo de professores para as escolas isoladas rudimentares e ambulantes do interior do Estado, 

entretanto, era vedado para a atuação nos Grupos Escolares. As atividades didáticas e 

administrativas eram copiadas da escola normal modelo, localizada na capital. Sua matrícula 

inicial foi de 37 alunos, sendo o seu diploma equiparado ao da Escola Normal de Natal apenas 

em 1934. 

O modelo de formação docente que se expandia no início do século XX era o ensino 

normal, que apesar de ser permitido a ambos os sexos, era direcionado fortemente para as 

mulheres. Uma profissão que se tornou feminina e que foi construída para ser uma das partes 

do universo da feminilidade. Rossana Kess Pinheiro (2009) analisou as representações da mãe-

esposa e professora como duas metades de um mesmo projeto: o redimensionamento que o 

século XIX e os modelos republicanos de sociedade fazem do modelo tripartido de Rousseau – 

família, Estado e sociedade – se organizando em um modelo educacional que dimensionava o 

                                                             
49 A Escola Normal Primária de Mossoró foi criada em 1922 pelo Governo Estadual através do Decreto nº 165 de 

19 de janeiro de 1922. Inicialmente ela era destinada apenas ao preparo de professores para as escolas isoladas e 

rudimentares, por isso, tinha um programa reduzido, com a duração do curso de três anos. Seu regime didático e 

administrativo era regido pelo mesmo regimento da Escola Normal de Natal (DIAS, 2003). 
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público e o privado a partir de uma única figura: a mulher. Esta configuração se tornou 

importante ao considerar a mãe-esposa enquanto expressão do modelo de mulher voltada para 

o fórum privado e a professora voltada para o fórum público, como as duas faces de uma 

sociedade que se queria civilizada pela educação em todas as dimensões culturais na transição 

do século XIX para o século XX. 

Inserir a mulher na escola como profissional implicaria uma vigilância “perpétua” 

(LOURO, 2018). Buscava-se assim cercar de salvaguardas a sexualidade dos meninos, meninas 

e das professoras, e para isso, se lançava mão de múltiplos recursos e dispositivos. De muitos e 

variados modos, através de proibições, de arranjos arquitetônicos, da distribuição dos sujeitos, 

dos símbolos e das normas. O fato das mulheres se espalharem pelo espaço público não 

implicava a diminuição da vigilância acerca da sua suposta honra e honestidade. Que diferente 

do homem, sua honestidade estava no constante controle da sua sexualidade e da sua reputação. 

A figura da professora não educava apenas pelo conteúdo que ensinava, mas pelo seu 

comportamento, pela forma que se vestia, pela discrição e pela boa reputação. Ela se tornava o 

arquétipo perfeito da mulher no espaço público, uma mulher devotada ao cuidado, ao sacrifício 

e a maternidade, mesmo que do filho dos outros. A imagem da estudante da Escola Doméstica 

em vários momentos se mesclou com a da professora. Para tanto, havia uma matéria de 

Psicologia Pedagógica no seu programa de estudos, destinada para formação das futuras “mães 

de família” que iram cuidar dos seus filhos e serem responsáveis pela sua educação inicial antes 

deles entrarem na escola, pelo menos, essa foi uma das justificativas para a existência dessa 

matéria. Assunto que retomarei mais à frente. 

A seguir retomo uma figura muito interessante na história da Escola Doméstica, 

Henrique Castriciano, para uma análise dos discursos por ele produzidos sobre o feminino e 

sobre o porquê de se educar as mulheres. Discursos que tinham o objetivo de convencer e 

provocar o interesse de um público para o seu projeto social.  

 

1.3 Henrique Castriciano e suas razões para se educar as mulheres 
 

[...] quando se educa um homem, educa-se um indivíduo; quando, porém, da-se 

instrução a uma menina, prepara-se a educação de uma família: dificilmente uma 

mulher que sabe ler deixa os filhos na ignorância, como fariam muitos homens nas 

mesmas condições (CASTRICIANO, 2011, p. 13). 
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Henrique Castriciano no enunciado acima fez uma referência a uma fala do político 

francês A. Toqueville50 que estabeleceu certas razões pelas quais se deveria investir na 

educação das mulheres. Observa-se que a defesa da escolarização feminina para esses homens 

se baseava na ideia de que as mulheres por serem mães, eram as responsáveis pela educação 

dos filhos. Um dos seus argumentos era que caso fosse um homem na mesma situação, ele 

abandonaria seus filhos à “ignorância”, situação essa que não seria vivenciada por uma mulher, 

pois, elas, pelo “apego” aos filhos, não permitiriam isso. Ou seja, o abandono paterno era 

naturalizado e encarado enquanto uma “verdade”, no entanto, se o caso fosse o inverso, da mãe 

abandonando os filhos, logo essa situação não seria encarada da mesma maneira, a mulher não 

teria essa mesma permissividade. O recurso argumentativo utilizado remete a existência de uma 

sensibilidade feminina associada a áurea da maternidade, do afeto e do cuidado, porque 

acreditavam que existiam certos atributos especiais nas mulheres que eram inexistentes nos 

homens. Por essa razão, os valores da maternidade e da paternidade não eram considerados 

equivalentes. O homem seria responsável pelo provimento da família, mantenedor do lar, 

protetor dos vulneráveis, enquanto a mulher, era o afago, a fortaleza e a cuidadora.  

A teoria dos afetos femininos foi uma construção bem elaborada que (re)significava 

as práticas femininas e lhes atribuía o sentido de que eram assim devido a uma suposta 

“natureza” presente apenas nas mulheres. Esses discursos eram produzidos com o intuito de se 

estabelecer uma “verdade” sobre a existência de uma “essência” feminina. Sendo que, eles 

contribuíam para elaborar uma norma sobre o comportamento feminino que deveria condizer 

com esses atributos, caso a mulher não se enquadrasse dessa forma, lhe era conferida a marca 

da “anormalidade”. 

De fato, a imposição da diferença entre a paternidade e a maternidade é percebida 

também como lugares de hierarquia e imposição de uma norma, sobre a qual recaem as funções 

consideradas “menores” sobre as mulheres e as “maiores” sobre os homens. Além disso, essa 

divisão era utilizada como uma justificativa para a permanência das mulheres nos lares, o que 

dificultava uma inserção feminina no mercado produtivo. Se decidissem trabalhar, a 

desigualdade permanecia, além do trabalho remunerado, elas também arcariam com as 

obrigações domésticas, o que significaria jornadas de trabalho exaustivas. Enquanto isso, os 

homens continuariam apenas com o trabalho remunerado e a dinâmica familiar permaneceria a 

mesma. 

                                                             
50 Alexis-Charles-Henri Clérel, visconde de Tocqueville, foi um pensador, político e escritor francês nascido em 

1805. 
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Henrique Castriciano foi nomeado por Vicente Serejo51 (2011) como “[...] homem de 

pele escura, jeito rude, feições grossas, poliglota e leitor dos clássicos, poeta e prosador”. 

Henrique Castriciano era conhecido como um solteirão, viajante e intelectual, com ideais de 

modernidade e um dos grandes defensores da educação da mulher no início do século XX. Ele 

desejava por meio da educação combater a ideia de que o “trabalho manual é considerado 

castigo infamante” (CASTRICIANO, 2011, p. 13). Suas ideias eram consideradas bem 

progressistas em sua época, dialogando com mulheres no que se refere aos seus ideais de 

educação, como Nísia Floresta52 e Julia Lopes de Almeida53. O que observamos a partir de suas 

convicções é que ele era um homem de seu tempo, circunscrito em meio à discursos de sua 

época. Suas ideias eram baseadas em uma visão limitada sobre o feminino, que ao mesmo 

tempo que defendia a escolarização de mulheres, estabelecia normas sobre elas. 

Se referindo a necessidade de se educar a mulher brasileira, convenientemente, ele 

afirma que “temos que começar pelo princípio”, que para ele estava na família, de onde saem 

para a escola e para a vida, o “homem de amanhã” (CASTRICIANO, 2011). Novamente, a 

educação da mulher era vista como um meio para se alcançar a educação do homem ao final. 

Ela era vista como um recurso que possui uma finalidade, a de educar o menino ainda jovem 

que no futuro seria o homem. Essa era uma das imagens atribuídas a mulher no início do século 

XX, a da professora, independentemente, de estar na escola ou em casa. A função primordial 

do sexo feminino seria a guarda da moral, dos valores e do que supostamente seria o “certo”. 

Ela seria aquela que corrige, que educa, mas com delicadeza, com afago e com carinho. Por 

isso, precisava ser educada, pois eram elas que possuíam o primeiro contato com os filhos, que 

amamentavam, que limpavam e que ninavam. Elas eram o meio mais eficiente para a construção 

de uma nova ordem social, a da família nuclear, formada por pai, mãe e filhos. 

Percebemos a seguir a reafirmação desses valores: 

                                                             
51 Vicente Serejo é um escritor potiguar conhecido pelo seu trabalho literário como nas crônicas Canção da Noite 

Lilás (2000) e pela sua atuação na imprensa local, em jornais, como a Tribuna do Norte, no qual é colunista. Além 

disso, ele é membro atual da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras e foi responsável por escrever uma 

apresentação do livro A Educação da Mulher no Brasil, compilado das conferências realizadas por Henrique 

Castriciano com esse tema. Por causa da cultura racista e anti-negra no início do século XX é difícil afirmar se 

Henrique Castriciano era um homem negro, apesar de ser descrito como um homem de “pele escura”. Sua irmã 

Auta de Souza, poetisa potiguar, é considerada por Bebel Nepomuceno (2012) como uma mulher negra. Entretanto, 
devido aos estigmas associados a população negra, muitas pessoas que circulavam nos espaços sociais da elite, 

apesar da cor da pele, não eram consideradas negras, como é o caso do escritor Machado de Assis que passou por 

um processo memorial de branqueamento e negação das suas características físicas. 
52 Nísia Floresta foi uma escritora, educadora, abolicionista e republicana, nascida no Rio Grande do Norte. Ela é 

conhecida pela sua defesa da educação feminina e da defesa dos direitos da mulher no século XIX. 
53 Júlia Lopes de Almeida foi uma escritora, cronista, teatróloga e abolicionista, nascida em 1862. Foi uma das 

idealizadoras da Academia Brasileira de Letras e devido seu esforço ganhou uma das vagas na academia, no 

entanto, perdeu pelo fato de ser mulher, por isso, sua vaga foi entregue ao seu marido, também escritor, Filinto de 

Almeida. O veto às mulheres só terminou em 1977, com a entrada de Rachel de Queiróz para a cadeira n. 5. 
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[...] Observando essas qualidades de acção e equilíbrio, a que devemos benefícios de 

toda ordem, notadamente a conservação do patrimônio moral transmitido de família 
a família com um carinho que faz honra às nossas patrícias, resolvemos fundar a Liga 

do Ensino, cujo fim principal é preparal-as para as dificuldades da existência, dando 

lhes cuidadosa educação theorica e pratica, de modo a serem efficazmente 

aproveitadas as referidas aptidões, no caso de lhes faltar o amparo do chefe de família 

(CASTRICIANO, 2011, p. 108). 

 

Acima, é possível observar o interesse de Henrique Castriciano em convencer seus 

ouvintes e leitores54 sobre a importância da instituição de uma educação feminina que 

aperfeiçoasse os valores que, segundo ele, já eram perpetuados pelas “nossas patrícias”. O uso 

da designação “patrícia” se coloca como um elemento de identificação nacional, assumindo um 

significado patriota e nacionalista. Após seu elogio, ele apresenta os interesses da “Liga do 

Ensino” que era preparar essas moças para as “dificuldades da existência” a partir de uma 

educação teórica e prática. Essas dificuldades mencionadas seriam as atribulações vivenciadas 

pelas mulheres que, por algum motivo, se viam sozinhas tendo que cuidar de uma família. Elas, 

precisando viver por conta própria, precisavam de certas qualificações e habilidades para 

sobreviverem. Segundo Henrique Castriciano, apenas por meio de uma Educação Doméstica é 

que elas atingiriam essas qualidades.  

Seu pronunciamento55 possui regularidades em relação a uma ordem discursiva acerca 

do tema da educação feminina nesse período, lembrando os discursos proferidos pelos 

defensores da implementação da Economia Doméstica na Europa ainda no século XIX. 

Segundo Célia Chaves Gurgel do Amaral (2002, p. 22) uma das razões para a expansão dessa 

modalidade de ensino por toda a Europa, foi a defesa de que ela seria de útil valor para a 

profissionalização das jovens moças: 

 

Embora reafirmando uma tendência única da educação doméstica destinada à mulher 

em sua vida familiar, os primeiros Congressos Internacionais de Economia Doméstica 

despertavam as grandes possibilidades de atuação da mulher no espaço público. E foi 

justamente nas profissões semelhantes às atividades desempenhadas em casa, como 

professoras, costureiras, parteira, etc., que as mulheres foram ocupando espaço como 

profissionais. 

 

                                                             
54 Essa conferência foi realizada ao vivo, em 23 de julho de 1911, frente a uma plateia, como também, por meio 

da leitura ao serem publicadas na integra no jornal A República. Em 2011, ela foi publicada novamente em 

conjunto de outros textos e do Estatuto da Liga de Ensino do Rio Grande do Norte em comemoração aos cem anos 

da instituição. 
55 Aqui pronunciamento é entendido como o ato ou efeito de publicamente expressar uma opinião, manifestar-se 

em defesa de dadas teses ou posições políticas, morais, religiosas, filosóficas, éticas, econômicas, jurídicas, 

estéticas, etc. Podendo ser feito também por meio da divulgação de uma peça escrita, dirigida ou veiculada pelos 

diferentes meios de comunicação social (ALBUQUERQUE JR., 2009, p. 225). 
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Esse foi um processo presente também no Brasil, pois, a profissionalização feminina 

foi marcada pela generificação da profissão, o caso mais emblemático é o das professoras. No 

entanto, parteiras, enfermeiras, costureiras, lavadeiras, faxineiras, babás, também foram os 

cargos mais ocupados por mulheres. A introdução feminina no mercado produtivo, em parte, 

se deu pelo aproveitamento dessas habilidades, que eram consideradas femininas, como um 

meio encontrado por elas para ganharem dinheiro. Henrique Castriciano, como também líderes 

dos congressos de Educação Doméstica, defendiam que era necessário aprimorar essas 

“habilidades” e, dessa maneira, tornarem-se um meio de trabalho remunerado para as mulheres. 

Além disso, havia limites para a profissionalização feminina, esses trabalhos eram aceitos, 

enquanto outros ainda eram “terreno” proibido para elas. 

Apesar do incentivo à profissionalização das mulheres, a prioridade para a aplicação 

desses conhecimentos ainda era em suas casas. Por isso, um dos argumentos utilizados por 

Henrique Castriciano na defesa da escolarização feminina era “ensinar as mães a serem mães”. 

Mesmo que acreditassem nesse período na “vocação feminina” para a maternidade, com o 

desenvolvimento da medicina, médicos e sanitaristas faziam duras críticas as mulheres e 

atribuíam a elas uma das causas para a alta taxa de mortalidade infantil. Como observa-se 

abaixo: 

 

[...] há inúmeras senhoras que inconscientemente assassinam os filhos, mesmo nesta 

capital, talvez 50% das creanças sejam sacrificadas pela ignorância das mães. Falle 

desta vez por mim o sr. inspector de hygiene, dr. Calistrato Carrilho ouçamol-o em 
ultimo e bem documentado relatório: “Apurando-se na estatística sanitária de 1 de 

janeiro a 30 de setembro de 1909 331 obitos, 178, isto é mais da metade dos referidos 

óbitos, recahiram sobre creanças recemnascidas até cinco anos (CASTRICIANO, 

2011, p. 44). 

 

Percebe-se pelo uso da palavra “assassinam” o objetivo de Henrique Castriciano em 

provocar sua audiência, principalmente as mulheres. O tom utilizado era de alerta para uma 

situação muito comum no período, a morte de crianças recém-nascidas. Ele se apropria da fala 

do inspetor de higiene o Dr. Calistrato Carrilho para construir provas para o seu argumento, 

responsabilizando as mães pela morte de seus filhos. Em outro trecho, tentando aliviar a 

situação, ele faz uma pergunta “[...]Quem fallou as mães dos cuidados que a sciencia aconselha 

em relação à hygiene alimentar dos pequenos?” (CASTRICIANO, 2011, p. 44). Nessa parte, 

ele assume uma postura menos acusatória e mais apaziguadora, reconhecendo que a culpa não 

era das mães. Na verdade, para ele, as mulheres eram vítimas da desinformação que levava a 

ignorância. O fato de não saberem como cuidar da higiene de seus bebês, principalmente 

alimentar, era considerado uma das razões para a mortalidade infantil que deveria ser combatida 
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através da escola. Nesse sentido, a higiene também era uma estratégia de construção de uma 

feminilidade e maternidade ideal. Era sobre as mulheres que recaíam as obrigações em relação 

as higienes dos filhos e de todos sobre a sua proteção. Caso não cumprissem tais requisitos, 

eram acusadas de “assassinas”. Há, dessa maneira, uma regularidade discursiva sobre a 

culpabilização das mulheres pela morte e abandono de crianças. 

Era essa escola idealizada por Henrique Castriciano que iria salvar a vida dos bebês. 

Ele defendia que o ensino de um método científico para as mães aprenderem a cuidar do lar e 

das crianças resolveria esse problema. “Esses defeitos” só poderiam ser eliminados lentamente 

por meio da educação, que deveria começar pela mulher, a “guia natural” dos filhos na primeira 

infância. No trecho abaixo: 

 

[...] ninguem como elas entende a alma infantil, esse conjuncto delicado de 

sentimentos em evolução e de idéas que despontam, como o assombro da alma 

accordando aos poucos para as duras realidades da vida. As mães seriam as melhores 

educadoras; desgraçadamente, porém, ninguém pensa nisso e sem cultura a missão 

delas ficará incompleta (CASTRICIANO, 2011, p. 48).  

 

Novamente, ele retoma o argumento de que a mulher seria “naturalmente” indicada 

para o cuidado com as crianças e, principalmente, “perfeitas” para a função de educadoras. Esse 

“destino natural” das mulheres para o cuidado e para o ensino era justificado perante a 

existência de uma sensibilidade feminina que conseguia perceber a sensibilidade infantil. Essa 

equiparação emocional entre as mulheres e as crianças se tornou uma prática discursiva 

recorrente. Ela é crível se compararmos com a disseminação de uma medicina que afirmava por 

meio da ciência que as mulheres eram sentimentais, extremamente afetadas com tudo. A 

preocupação com esses sentimentos foi apresentada como um dos porquês encontrados para 

excluí-las da política, considerada uma profissão muito “dura” para a fragilidade feminina. Em 

outro momento, ele afirmou que esse afeto também poderia ser prejudicial, no caso do mimo 

dedicado pelas mães aos seus filhos. Por isso, a necessidade da escola ser esse “guia” para a 

futura mãe, para que nesse espaço as moças aprendessem os deveres e limites da maternidade 

a partir do mais moderno conhecimento científico da época. 

Essa relação entre maternidade versus ciência se fez presente no controle e perseguição 

de práticas consideradas inadequadas. Como é o caso da proibição das parteiras, dos remédios 

tradicionais feitos de plantas, das curandeiras, de tradições seculares que foram proibidas pelos 

médicos. Todo o cuidado deveria ser baseado em métodos comprovadamente científicos e 

respaldados pela medicina tradicional. Uma ciência dominada pelos homens e marcada pela 

misoginia, utilizada ideologicamente para submeter as mulheres aos imperativos masculinistas. 
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Assim sendo, Henrique Castriciano defendeu o ensino de uma “cultura apropriada”, marcada 

pelo método: 

 

[...] nenhuma noção lhe deram de hygiene, de chimica e physica domestica, de 

medicina pratica e nem possue o menor conhecimento de physiologia infantil. Optima 

esposa, excellente companheira, sócia corajosa e fiel do lar, conforme a gorda 

phraseologia dos brindes; mas faltam-lhe os conhecimentos necessários à educação 

physica e espiritual dos filhos (CASTRICIANO, 2011, p. 40). 

 

No trecho acima, Henrique Castriciano defendeu novamente a necessidade de se 

educar as mulheres para que elas pudessem criar seus filhos. No entanto, dessa vez, ele defende 

que o conhecimento cientifico que deve ser aprendido pela mulher é o que contribua para o 

melhor desempenho da sua função de mãe. Além dos tais “sentimentos maternos” que 

precisariam ter para serem boas mães, elas precisariam de conhecimentos de higiene, química 

e física doméstica. Outro aspecto importante é que ela soubesse educar seus filhos 

espiritualmente, no que se refere a uma educação moral, religiosa e filosófica. Como também, 

uma educação física, do cuidado com o corpo, com a saúde, com a alimentação. Seus filhos 

precisariam desenvolver o cuidado de si, práticas aprendidas desde a infância. Nesse sentido, o 

reconhecimento de uma mulher estava nos filhos, nas pessoas que ela conseguiu transformar 

em adultos estava o seu sucesso. 

Além de ser a “alma do lar” a mulher passou a ser considerada como uma auxiliar da 

escola. Enquanto no espaço escolar eram as professoras quem educavam os filhos, em casa, no 

núcleo da família, era a mãe a encarregada. Dentro desse contexto: 

 

[...] a escola passa a ser observada como um espaço privilegiado para atuar tanto na 

instrução de crianças e jovens como ainda na interiorização de hábitos e valores que 

pudessem dar suporte a sociedade em construção: uma escola capaz de preparar os 

indivíduos moral e fisicamente tendo por base a educação do corpo, isto é, uma 

educação suficientemente eficiente na produção de corpos capazes de expressar e 

exibir os signos, nas normas e as marcas corporais da sociedade industrial 

evidenciando, inclusive, as distinções de classe (GOELLNER, 2013, p. 39). 

 

Não apenas a escola passava a ser esse lugar privilegiado para atuar tanto na instrução 

de crianças e jovens como ainda na interiorização de hábitos e valores que pudessem dar suporte 

a sociedade em construção. O lar, a casa, o espaço doméstico, também foi responsável pela 

instrução e interiorização de hábitos e valores. A mãe era então a grande responsável por esse 

empreendimento, a mulher quem protagonizou na nascente sociedade industrial a catalizadora 

de uma economia dos gestos e de um corpo produtivo. É no corpo dessa mulher que se 

inscreviam as normas do trabalho produtivo e a sua presença na vida das crianças se fazia desde 

o nascimento, então ela era considerada a melhor para “guiar” os seus filhos. Ela era quem 
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cuidava da alimentação, do banho, da doença, da disciplina, da vestimenta, do comportamento. 

Portanto, educar a mulher, era educar a família. 

O discurso do Henrique Castriciano faz parte de um momento de transformação nos 

saberes. A escola emergia como uma ferramenta moderna de controle e transformação social. 

Inspirado pelos institutos de Educação Doméstica da Europa, ele encontra uma alternativa para 

os problemas sociais do Brasil. Seu projeto era construir uma nova sociedade que começava na 

família e a mulher seria o farol do seu empreendimento, estabelecendo novas práticas no interior 

das casas que se expandiria por toda a sociedade. Na verdade, esse protagonismo feminino seria 

um tanto difuso e ambíguo, pois, não eram elas quem tomariam as decisões. De fato, apenas 

executariam o conhecimento produzido por homens. Nesse caso, um protagonismo feminista 

estava fora de cogitação, como discutirei a seguir. 

 

1.3.1 Henrique Castriciano e o feminismo: 

 

O fim da Liga, convém acentuar desde já, não é pregar a emancipação da mulher nem 

encaminhal-a para a solução do que se convencionou apelidar feminismo, consistente 

na acquisição de certos direitos políticos. Bem longe disso (CASTRICIANO, 2011, 

p. 109). 

 

 A Liga de Ensino do Rio Grande do Norte, em sua criação, não pretendia “pregar” a 

emancipação da mulher. Essas são as palavras de Henrique Castriciano e que, muito menos, 

incentivaria à elas adquirir direitos políticos. Os homens que ajudaram a construir essa 

organização aparentemente discordavam dos resultados almejados pelo movimento em prol dos 

“direitos da mulher”, intitulado feminista.  

O movimento feminista no início do século XX foi marcado fortemente pela bandeira 

sufragista. Na Europa, berço desse movimento, mulheres se organizavam em grupos, discutiam 

por meio da imprensa, se manifestavam contra a situação da mulher e reconheciam a 

necessidade de direitos políticos iguais entre homens e mulheres. No Brasil, nesse período, 

encontramos um movimento ainda incipiente. Seus registros se mostravam parcos na imprensa, 

em torno de algumas personalidades e em práticas difusas e autônomas de mulheres em várias 

localidades por meio da escrita. A maior expressão desse movimento foi a criação da Federação 

Brasileira para o Progresso Feminino (FBPF) criada por Bertha Lutz56 em 1922 (HAHNER, 

1981; PINTO, 2003).  

                                                             
56 Bertha Lutz atuou ativamente na política e na imprensa em torno das questões dos direitos das mulheres no 

início do século XX. Ao voltar da Europa em 1918, onde foi influenciada pelos movimentos feministas, se 

interessou em organizar um grupo no Brasil com essa proposta. Ela foi muito criticada pelas suas práticas 
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Ao mesmo tempo que as mulheres começavam a se manifestar em busca de direitos, os 

discursos antifeministas se fizeram presentes, principalmente na imprensa, seja por meio da 

defesa apaixonada da importância da mulher no lar e da sua suposta “natureza biológica” ou 

pelo deboche e pela zombaria (SOIHET, 2001; 2005; 2012; SOUZA, 2017, 2018). Em grande 

parte, residia um preconceito e resistência em relação a ocupação das mulheres nas mesmas 

posições ocupadas pelos homens. Uma possível flexibilização das identidades sexuais, proposta 

pelos ideais de igualdade, era considerada uma afronta e uma agressão direta ao ideal de família 

burguesa. Nesse sentido, os valores familiares eram percebidos como ameaçados no momento 

em que essas mulheres disputassem os mesmos espaços que homens. 

A Escola Doméstica nasceu, em parte, como um mecanismo de proteção desse sistema. 

Um ensino para o lar era reconhecido como o melhor modelo para as meninas, futuras mulheres. 

Inicialmente, eram aceitas garotas entre doze e quinze anos, no entanto, posteriormente 

agregaram garotas mais novas ao curso. A formação integral almejada só seria possível com a 

incorporação cada vez mais de meninas crianças. 

Uma das contradições do Rio Grande do Norte é que ao mesmo tempo em que foi o 

primeiro estado do Brasil a conceder o sufrágio feminino, em 1927, feito atribuído por um dos 

membros da Liga de Ensino do Rio Grande do Norte, o ex-governador Juvenal Lamartine. Foi 

também o primeiro estado a ter uma Escola Doméstica, instituição feita originalmente para 

educar mulheres para o lar. Henrique Castriciano não acreditava no feminismo, pois, via a 

mulher como incapaz de uma atuação política e intelectual equivalente à de um homem devido 

as suas características corporais e reprodutivas: 

 

[...] não se deverá exigir da mulher excessivo esforço mental. [...] É cedo ainda para 

tanto; e nem o meio social do Brasil tem necessidade de doutoras. [...] possuindo 

menos força de reserva para concorrer ao despendio considerável que o trabalho 
cerebral, levado além de certos limites, exige e sendo enorme a quantidade de energia 

que despende com as crises e os trabalhos da maternidade, a mulher não pode entregar 

se a grandes esforços intellectuaes sob pena de atrophiar se, atrofiando os seres a que 

physiologicamente está presa (CASTRICIANO, 2011, p. 27-28). 

 

Observa-se acima que Henrique Castriciano acreditava que não deveria exigir 

“excessivo” esforço mental da mulher, para ele o cérebro feminino era frágil, por isso, certos 

“exageros” poderiam trazer malefícios. No trecho “é cedo ainda para tanto” reflete uma 

perspectiva recorrente de que devido aos séculos de ignorância em que a mulher permaneceu 

sem estudar, provocou uma espécie de “atrofiamento” cerebral por “falta de uso”. E para 

                                                             
feministas conciliatórias, centradas em torno do direito ao voto, e suas alianças com políticos homens e 

conservadores (SOIHET, 2013). 
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corrigir essa situação seria necessária uma espécie de reeducação para diminuir os efeitos desse 

processo. Além disso, qual seria a necessidade de uma mulher se tornar uma “doutora”, para 

ele não fazia nenhum sentido. 

Outro aspecto interessante é a crença de que o fato da mulher ter um útero e procriar, 

fazia com que ela não dispusesse de força intelectual suficiente. Uma dicotomia entre cérebro 

e útero, presente nos discursos médicos, homens que elaboravam teses acerca do funcionamento 

do órgão genital feminino e alertava sobre os perigos demasiados do uso do cérebro que 

enfraqueciam a mulher. Para a medicina desse período a mulher era naturalmente frágil e, dessa 

maneira, era perigoso incentivar a sua intelectualidade, pois, isso causaria um desequilíbrio 

físico que colocaria a saúde da mulher em risco e também a de seus filhos. 

Uma preocupação na sua fala eram os supostos riscos sofridos pelas crianças 

dependentes de uma mulher intelectualizada. Uma mulher que pensa, que tem uma opinião, era 

vista como perigosa, em casos extremos, como louca. 

 

O temperamento nervoso, intimamente relacionado à predisposição às nevroses e 

nevragias, era frequentemente considerado como típico das mulheres, “cujas funções 

especiais do sexo, em muito contribuem para o seu desenvolvimento”. Assim, no 

organismo da mulher, na sua fisiologia específica estariam inscritas as predisposições 
à doença mental (ENGEL, 2018, p. 335). 

 

O cérebro feminino era reconhecido como fraco, escravizado pela carne que seria o 

útero. É nesse contexto que surge a histeria feminina, uma doença mental elaborada por médicos 

alienistas e atribuídas genericamente as mulheres. Todos os males atribuídos as mulheres eram 

discursivamente relacionados ao útero, o que levou a uma criação de inúmeros procedimentos 

médicos que tinham como objeto de intervenção o órgão genital feminino. Maria Rita Kehl 

(2008), ao analisar as relações da psicanálise com a feminilidade, apontou que as mudanças 

culturais ocorridas a partir do século XVIII geraram muitos conflitos e muitas inquietações nas 

mulheres. Ao mesmo tempo em que ocorria uma espécie de “aburguesamento” da sociedade, 

muitas mulheres não se reconheciam a partir do modelo de feminilidade burguês. Sendo a 

histeria, uma invenção sobre o corpo feminino, que buscava enquadrar o corpo inconformado, 

esse corpo que não se encaixava nesse modelo, atribuindo sobre elas o estigma da doença, 

utilizando métodos clínicos de “cura” que tinha como objetivo reconduzi-las “de volta” a essa 

suposta feminilidade.  
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Em outro trecho, Henrique Castriciano faz menção ao Partido Republicano Feminino57 

que vinha organizando passeatas a favor do voto feminino no Rio de Janeiro. Segundo ele, 

“seria bem melhor que as senhoras brasileiras organizassem uma associação como a Societé 

d’Utilité Publique des Femmes Suisses, cuja ação tem sido decisiva nas questões do ensino, de 

hygiene familiar, e de outros interesses propriamente femininos” (CASTRICIANO, 2011, p. 

78). Concluindo seu pensamento ele defende que “uma boa educação doméstica é o 

complemento necessário da cultura geral da mulher e a base de toda vocação feminina” 

(CASTRICIANO, 2011, p. 79). 

Percebe-se que a defesa da escolarização feminina não significava propriamente um 

apoio ao feminismo. Apesar de Henrique Castriciano se enquadrar dentro do que se acreditava 

ser um homem progressista naquele período, ele era ferrenhamente contra a equivalência da 

mulher em comparação ao homem. Acima, ele afirmou que as mulheres deveriam se preocupar 

com os assuntos domésticos ou sociais de cunho familiar, ao invés de participarem da vida 

política. Ele fez uma comparação com uma instituição europeia renomada, como uma maneira 

de desqualificar o movimento das mulheres republicanas brasileiras lideradas por Leolinda 

Daltro.  

Apesar de Henrique Castriciano mencionar em suas conferências Julia Lopes de 

Almeida e Nísia Floresta, isso não significava uma defesa do movimento político de mulheres. 

Por isso mesmo, a escolha dessas duas escritoras não é por acaso. Por exemplo, apesar de Nísia 

Floresta ser considerada a primeira feminista do Brasil (DUARTE, 1995), ela tinha uma visão 

bem restrita sobre a educação feminina, defendendo que essa escolarização deveria acontecer 

por meio de um ensino moral e religioso. Por exemplo, 

 

[...] educai vossas filhas nos sólidos princípios da moral, baseada no perfeito 

conhecimento de nossa santa religião, no exemplo de vossas virtudes, quer 

domésticas, quer cívicas. Em vez de leituras infamantes e perigosos romances que 

imprudentemente lhes deixais livre, fornecei-lhes bons, escolhidos livros de moral e 

filosofia religiosa, que formem o seu espírito, esclareçam e fortifiquem sua razão [...] 

Inspirai-lhes o sentimento de sua própria dignidade e afirme resolução de mantê-la 
intacta e vantajosamente, por ações dignas da mulher, dignas da cristã, dignas da 

humanidade (FLORESTA, 1989, p. 158). 

 

                                                             
57 O Partido Republicano Feminino foi um partido criado por Leolinda Daltro em 1910. Após tentar o alistamento 

eleitoral em 1909 e ter sido negado por ela ser mulher, ela resolveu fundar uma organização em prol dos direitos 

políticos da mulher. Iniciativa que recebeu o apoio de outras mulheres. Em 1917, ela organizou uma passeata que 

segundo Celí Regina Pinto (2003) levou mais de 84 mulheres às ruas com o intuito de pressionar o congresso a 

reformular a lei eleitoral e inserir as mulheres na lista de permissões, no entanto, infelizmente, não deu certo. Esse 

direito só viria ser garantido constitucionalmente em 1934. 



71 
 

Esse trecho foi retirado do livro Opúsculo Humanitário, publicado pela primeira vez 

em 1853. Esse texto é uma espécie de manifesto a favor da educação feminina, fazendo uma 

regressão histórica sobre a importância da mulher na história e seus aparecimentos em certos 

eventos históricos. Elogia as escolas europeias que naquele momento reconheciam a 

necessidade da escolarização feminina, exemplificando o porquê da necessidade de se criar 

escolas para elas. Entretanto, Nísia Floresta defendia uma educação estritamente religiosa e 

moral que estimulasse os sentimentos cívicos e domésticos das mulheres. As leituras delas 

deveriam ser selecionadas e vigiadas para não lerem livros “perigosos” ou “infamantes”, 

recomendando, dessa maneira, a leitura da filosofia moral religiosa, dentro dos dogmas da fé 

cristã. Ainda nesse trecho, ela declara a necessidade da proteção da “dignidade feminina” que 

era atribuída a virgindade e a pureza. Entendo por meio do seu texto que a inculcação desses 

valores só seria possível por meio de uma educação que prezasse a subjetivação dessas normas 

pelas jovens moças. Nísia Floresta era uma mulher de seu tempo, marcada por concepções 

religiosas da doutrina cristã, por isso, seu discurso fazia sentido em um contexto de limitações 

à educação feminina, apesar dos seus privilégios em ser uma mulher intelectualizada nessa 

época. Além disso, havia certos limites à escrita feminina, nesse caso, uma mulher dificilmente 

se sentiria confortável em discursar em defesa dos direitos das mulheres, sem ter que explicar 

detalhadamente as razões para o seu pensamento, deixando claro que esse regime de 

feminilidade ainda estaria protegido. Esses aspectos foram percebidos e descritos pela escritora 

Virgínia Woolf em sua obra Um teto todo Seu (1929), ao se referir ao “anjo da casa”, metáfora 

utilizada pela autora para descrever uma figura imaginária que assombrava as mulheres no ato 

de escrever, atordoando-as e limitando a sua escrita em relação as expectativas do que seria 

dizível ou não a partir do seu lugar enquanto mulher. 

Esse caso se assemelha ao observado na escrita da autora Júlia Lopes de Almeida, que 

em um texto de sua autoria publicado na revista paraibana Era Nova58, defendeu que: “[...] 

nenhum mestre pôde ser mais insinuante, mais querido, mais doce, mais persuasivo do que a 

mãe! E é principalmente essa missão que deve induzir todas as moças a ler e a estudar com 

atenção. Aprender para ensinar, com inteligência, alegremente, maternalmente!” (ALMEIDA, 

1922). Sua escrita fazia parte de uma ordem do discurso, na qual estabelecia relações entre a 

educação feminina e o exercício da maternidade e do magistério. Realocando essa mulher na 

escola, entretanto, sem retira-la do lar. Sendo a escola uma extensão desse lar, possuindo seu 

                                                             
58 A revista Era Nova foi um periódico bimensal que circulou na Paraíba entre 1921 e 1926. Nele eram publicados 

textos originais de seus colaboradores e reproduções de outros textos publicados em outros periódicos. Seus 

assuntos eram os mais diversos, entre eles havia: colunas sociais, literatura, moda, notícias e artigos de opinião. 
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funcionamento semelhante e aprimorando-o em uma relação reciproca. Segundo Cristiane 

Viana da Silva (2014), a escrita de Julia Lopes de Almeida possui diferentes fases, transitando 

entre uma posição submissa, outras, militante e transgressora. Sendo que, a sua defesa da 

educação feminina transitava entre a confrontação e a conformação em relação as situações 

vividas pelas mulheres de seu tempo. 

É possível reconhecer nas palavras dessas duas mulheres uma escrita também tática, 

que por meio de uma argumentação centrada nas expectativas dos seus leitores, buscavam 

transformar o contexto em que viviam e viam na escolarização um meio para isso. Por isso, 

Henrique Castriciano escolhe essas duas mulheres para reafirmar o seu posicionamento. Falar 

sobre a educação feminina sem trazer as mulheres para o debate seria um tanto contraditório. 

Sendo esse o seu recurso para manter sua argumentação, encontrando nas palavras dessas duas 

mulheres as suas. Sendo assim, percebo que o movimento de defesa da educação feminina foi 

um movimento contraditório, marcado por conflitos, discordâncias e conciliações acerca de 

como deveria ser essa educação. O movimento de escolarização feminina veio acompanhado 

de uma escolarização do conhecimento doméstico, associado a feminilidade, como um 

mecanismo de controle e de normatização feminina, mas também, como recurso para assegurar 

o direito das mulheres a escola.  

No próximo capítulo, problematizo como foram elaborados os discursos acerca do lar 

e também da dona de casa, e como eles (re)significaram o espaço doméstico. Esses 

conhecimentos construídos pela Escola Doméstica formularam uma nova educação dos 

sentidos e das sensibilidades elaboradas por novas relações com o lar e com a família. Além 

disso, essa instituição foi responsável por produzir novos conhecimentos e novas práticas 

domésticas baseadas em uma racionalização desse lugar e sua transformação no lar moderno. 
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Capítulo II 

“A casa, ambiente de verdadeira felicidade”: a 

produção imagético-discursiva do lar ideal e a 

educação das sensibilidades domésticas 
 
 
 
 

“Ahi está uma coisa, para a qual, na opinião, 
 deveria haver uma escola, onde se apprendesse  
a cozinhar com limpeza, a pôr condimentos que 

 tornassem saboroso o alimento sem o prejudicar na leveza. 
 “D’isto resulta que toda mulher deve ser um pouco cozinheira; que,  
do mesmo modo que sabe fazer o  seu vestido de surah ou de linho,  

deve saber escrever uma carta, ler um livro, receber uma visita,  
ou fazer a massa doirada, macia e fina,  

de uma torta de aves, ou uns bons pasteis folhados...” 
(Júlia Lopes de Almeida, O livro das Noivas, 1914). 
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A idealização da casa enquanto um espaço de receptividade, acolhimento, isolamento e 

intimidade emergiu na modernidade. Ela se encontrava em oposição aos lares apertados, 

insalubres e lotados nos quais viviam famílias numerosas, esses casebres pouco aconchegantes 

das cidades. Sendo assim, se a educação dos sentidos engloba um amplo processo de 

refinamento dos costumes (GAY, 1988), sobretudo, através da arte, do esporte, das relações 

intimas privadas, que demarcaria o lugar e a distinção da burguesia na construção da 

modernidade; a casa, a família, esse microcosmo social, tornava-se o primeiro a receber esse 

tipo de intervenção e produzia novas formas de estar no mundo. 

Neste capítulo, investigo as intervenções e modos de produzir esse dito lar ideal 

mediante a educação dos sentidos e sensibilidades ocorridas através da escolarização, tendo 

como lócus de análise a atuação da Escola Doméstica nesse processo. Com o propósito de 

compreender o que era esse ensino, como ele era feito e a sua atuação na elaboração imagético-

discursiva desse lar. Ademais, esse processo resultou na construção de um padrão de 

feminilidade associado a figura da “rainha do lar” e da “mãe de família”. Emergindo, nesse 

contexto, iniciativas em vários lugares do mundo em torno de uma suposta “missão da mulher 

no lar” que resultaria em novos modos de subjetivação e de normalização feminina. Nesse 

sentido, foi analisado como a Escola Doméstica, atenta a essas questões, foi responsável por 

elaborar um ensino que priorizava uma educação das sensibilidades domésticas em torno de um 

ideal de família e de lar e como ela se adaptou as instabilidades e mudanças na sociedade da 

primeira metade do século XX.  

 

2.1 O Curso Doméstico na cidade do Natal 

 

De acordo com a legislação educacional do estado do Rio Grande do Norte, o ensino 

doméstico fazia parte do que se entendia enquanto Ensino Profissional. Sua primeira aparição 

deu-se com a Lei n. 405 de 29 de novembro de 1916 que reorganizou o ensino primário, 

secundário e profissional no Estado. Por fazer parte do Ensino Privado, tinha certa autonomia 

em relação a disposição de matérias e na organização do curso, sendo exigido apenas seguir as 

regras de higiene estipuladas pela administração pública.  

Apesar da inspiração no modelo suíço, a Escola Doméstica tentou adaptar esse formato 

de ensino ao que considerava ser a realidade potiguar. A maneira encontrada foi privilegiar 

atividades ligadas ao campo rural, como a agricultura e avicultura, pois grande parte da 

população vivia nas zonas rurais, sendo a urbanização um efeito recente e restrito a uma 

pequena parcela da população do estado. A partir dessa perspectiva, o interesse era promover 
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um ensino prioritariamente prático, ou seja, com a condução das aulas em torno de atividades 

práticas relacionadas as atividades domésticas, como cozinhar, costurar, lavar, passar, e 

também os exercícios de caráter agrícola, como plantar, colher e criar. De acordo com Andréia 

Rodrigues (2007, p. 165): 

 

A Escola Doméstica de Natal, nessa perspectiva, optou por oferecer um vasto 

programa curricular correlacionando teoria e prática, valorizando a ciência como 
pressuposto básico dos elementos. Essas preocupações em garantir uma cientificidade 

aos conhecimentos transmitidos às discentes ficam evidentes no momento de 

preposição da estrutura curricular, onde cabia às alunas receberem aulas teóricas em 

sala de aula sempre correlacionadas às aulas práticas realizadas em laboratórios da 

Escola e em espaços abertos, ao ar livre, como forma e vivenciar a prática, estimular 

os sentidos e aguçar a experiência. 

 

Esse laboratório, a que se refere, está relacionado ao ambiente de atividade prática, que 

pode ser encarado tanto por uma cozinha ou uma lavanderia, como também, um laboratório de 

química, para estudar a composição dos alimentos e as partes do corpo, etc. Desse modo, cada 

matéria teórica tinha uma atividade prática correspondente ao que se estudou em sala já que o 

foco era a prática auxiliada da teoria. A preferência por esse método pedagógico foi encontrada 

em diferentes documentos ao longo da pesquisa e permaneceu praticamente a mesma nas três 

primeiras décadas de atuação da escola. Sendo assim, o primeiro registro que encontrei em 

relação a disposição de matérias foi na Ata de criação da escola de 08 de outubro de 1911: 

 

Quadro IV – Programa Geral de Ensino da Escola Doméstica em 1911 

 

TIPOLOGIA MATÉRIAS 

Educação Moral Moral Individual 

Moral Doméstica 

Moral Social 

Educação Intelectual Língua Portuguesa 

Língua Inglesa ou Francesa 

Aritmética 

Álgebra 

Geometria 

Geografia 

Corografia59 

História do Brasil 

Noções de Física 

Química 

Educação Física Ginástica 

 

 

 

                                                             
59 Descrição de uma região ou de uma parte importante de um território. A palavra caiu em desuso. 
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Educação Estética Desenho 

Decoração e ornamento do lar 

Música 

Canto 

Educação Técnica, profissional e 

social 

Contabilidade doméstica 

Costura 

Agricultura 

Avicultura 

Cozinha teórica 

Cozinha prática 

Hygiene individual 

Medicina prática e de urgência 

Puericultura 

Fonte: Quadro elaborada pela autora a partir do Programa de Ensino da Escola Doméstica do Natal. 

 

No Quadro IV elaborei uma lista das matérias selecionadas em 1911 para compor o 

Programa Geral de Ensino da instituição em tela. Nesse momento inicial, ainda não estavam 

organizadas em relação aos anos de curso, situação que veio a ser elaborada posteriormente. 

Por conseguinte, nesse documento há uma delimitação das matérias que seriam ministradas e 

suas tipologias dentro da perspectiva de ensino da escola, sendo assim, elas seriam distribuídas 

de maneira gradual ao longo do curso. Houve algumas alterações nos anos seguintes nos nomes 

das matérias, mas nada muito significativo em seu conteúdo. Esse curso se baseava na tríade 

escola-mulher-casa, pois a menina ao ser colocada na escola aprenderia certos conhecimentos 

que ao casar-se reproduziria em sua casa, modificando os hábitos de todos os familiares através 

dela. Isso se estenderia também aos empregados que aprenderiam novas práticas domésticas e 

reproduziriam também em suas próprias residências. Essas práticas se resumiam a uma 

racionalização da casa através dos conhecimentos de higiene, estética, nutrição, psicologia, 

pedagogia, criação, economia. Tudo o que era considerado como um modo de aperfeiçoamento 

do lar. 

De acordo com o documento supracitado, o primeiro tipo de saberes, a Educação 

Moral, não eram matérias em si, apesar de serem nomeadas dessa forma pela documentação, 

perpassavam essas divisões60. Entende-se sobre a educação moral o interesse em agir sobre as 

convicções das alunas ao incorporarem esses valores morais. Esse conhecimento seria inserido 

no dia a dia, aprendido nas situações em que fosse necessário. Como no caso das broncas, 

                                                             
60 Apesar da Educação Moral ser mencionada enquanto uma tipologia de matérias, como elas foram aplicadas na 

prática não fica muito claro. No entanto, na descrição dos tipos de morais que seriam ensinadas (individual, 

doméstica e social) havia menções a certos valores e comportamentos que seriam ensinados. Logo, concluí que 

tais conteúdos seriam ensinados no dia a dia das alunas, nas relações cotidianas com as professoras, sem 

precisamente estar vinculada ao formato tradicional das matérias. 
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sermões, correções que teriam, por fim, formar os “espíritos” das jovens moças para a vida em 

sociedade. De início, foram estabelecidos três pontos de vista: a moral individual, que se 

estabelecia acerca do que era entendido como deveres pessoais, como a obediência, disciplina, 

bom convívio em grupo. Além do estímulo à sensibilidade, que nesse caso, se compreendia 

como uma sensibilidade artística, estética e afetiva; E o trabalho, marcado pelo estímulo da 

vontade e do empenho em realizar as tarefas. O segundo ponto de vista era a moral doméstica, 

que se estabelecia sobre os deveres para com a família nuclear e extensa, os deveres para com 

os criados e, também, para com os animais. Nesse caso, não estava claro no programa da escola, 

o que seriam esses deveres, provavelmente, estavam relacionados com uma postura de cuidado 

para com a família, vigilância e ordem para com os empregados e cuidado com os animais 

criados em casa, que deviam estar bem alimentados e higienizados. O terceiro ponto de vista é 

a moral social que se estabelecia acerca dos valores da “justiça e da caridade”, como por meio 

da “iniciação experimental nos deveres para com os desvalidos, colaboração nas obras de 

educação popular, de beneficência, de assistência pública e privada” (LIGA DE ENSINO DO 

RIO GRANDE DO NORTE, 2011, p. 112). Esses pilares da moral se estabeleciam sobre o ideal 

“escola-mulher-casa”, ou seja, “social-individual-doméstica” que pode ser comparada com a 

produção imagético-discursiva da “professora-esposa-mãe” apontada por Rossana Kess 

Pinheiro (2009). Visto que, elas eram adestradas para a mansidão, para obedecer, para cuidar 

da casa, educar os seus filhos e ser caridosa. 

A educação intelectual, diferente da moral, era alicerçada por meio da divisão explícita 

no formato de matérias. Essas matérias eram padrões e faziam parte do programa da maioria 

das escolas, sendo consideradas essenciais na formação escolar dos alunos. Elas se dividiam 

entre Línguas, Conhecimentos matemáticos, Geografia e História do Brasil. No caso das 

noções de física, também era considerada parte dos saberes domésticos, pois sua função era 

ensinar algumas noções básicas que se relacionavam com os outros saberes ensinados na escola, 

e a química, o foco era estudar a composição dos alimentos. A seguir, aparece a Educação física 

que se resumia aos exercícios realizados pelas alunas na escola que poderia ser ginástica suíça, 

natação61 e tênis. 

Enquanto isso, a Educação estética se organizava em torno de concepções acerca do 

embelezamento do ambiente doméstico, como é o caso dos saberes de ornamento do lar que se 

baseava na organização e decoração, ação considerada como responsabilidade da “dona de 

casa”. Elas exigiam também o requisito de aulas de etiqueta, para comportar-se a mesa e para 

                                                             
61 Apesar da referência a natação, no prédio antigo da escola não havia piscina. Além disso, não encontrei registros 

de nenhum projeto para a sua construção no período estudado. 
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decoração de jantares – como ordenamento dos pratos, copos, talheres e da decoração do 

ambiente. As alunas também tinham aulas de desenho que ajudava na hora de fazer os moldes 

de costura das roupas, e também, como uma das “prendas” indispensáveis para uma “moça de 

família”, pois “estimulava a atenção, a delicadeza e a dedicação”. Por fim, a educação estética 

também incluía aulas de música – aprendizagem para tocar instrumentos, como o violino, 

violoncelo, flauta e piano – e de canto individual e em coral. Um detalhe importante é a ausência 

de recomendações em relação ao cuidado do corpo, do embelezamento, maquiagem, moda. Já 

que, posteriormente, apareceu em outros documentos menções ao “asseio do corpo”, no entanto, 

sem especificações. Ao passo que, nos relatos de ex-alunas, aspecto que discutirei no terceiro 

capítulo, há relatos de que havia uma preocupação com a moda e em como as alunas cuidavam 

da aparência. 

Enfim, a Educação técnica, profissional e social se baseava nos conhecimentos 

domésticos de formação do sujeito “dona de casa” proposta pela escola. Eles se dividiam entre 

as disciplinas que contemplavam cada detalhe do lar e das atividades domésticas. Entre elas, 

Contabilidade doméstica que exigia conhecimentos de orçamento familiar, organização das 

despesas diárias e economia. A seguir, aulas de Costura, que se referem ao “feitio de roupas de 

crianças e de senhoras”, nela as moças aprendiam bordado, corte e costura, e uso da máquina, 

sendo exigido nas avaliações a elaboração de peças para o seu guarda-roupa individual. Havia 

também as aulas de Agricultura que compreendia noções de botânica. Dessa maneira, elas 

aprendiam conhecimentos sobre o solo, adubo, criação de hortas, jardins, pomares, plantações, 

replantação e o uso das plantas medicinais no Brasil. Avicultura compreendia a criação de 

animais, nesse caso, aves domésticas para consumo. Elas aprendiam a incubar, cuidar, combater 

parasitas e moléstias. Na Cozinha teórica aprendiam as “condições de uma boa alimentação”, 

valor nutritivo dos alimentos, falsificações62, perigos do alcoolismo, “transmissão alimentar de 

certos parasitas” e “cozinha vegetariana: sua influência sobre a solução do problema econômico 

da alimentação diária”. Enquanto isso, na cozinha prática aprendiam a preparação dos 

alimentos, higiene e asseio da cozinha, conservação dos alimentos, elaboração de pratos simples 

e “finos”, fabricação de queijos, pães, doces e regimes dietéticos (LIGA DE ENSINO DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2011, p. 113). 

Na matéria de hygiene individual, eram incorporados conhecimentos acerca do 

cuidado com o corpo, da higiene intelectual (uma vigilância acerca do que as moças estavam 

lendo, por exemplo), a relação entre a higiene pessoal e coletiva e higiene familiar – a casa e 

                                                             
62 O termo falsificações está relacionado a produção de alimentos “falsos”, como queijos que não advém do leite, 

carne não animal, entre outros. Essa prática era comum em época de muita fome e servia como um substituto. 
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suas dependências, circulação do ar, consumo de luz e água e cuidado com “moléstias 

contagiosas”. Além disso, havia a medicina prática e de urgência que tinha o objetivo de ensinar 

as moças a realizarem os primeiros socorros, cuidado e monitoramento de doentes, antissepsia 

e assepsia. E, por fim, havia a matéria de Puericultura que incorporava conhecimentos acerca 

dos cuidados dos bebês recém-nascidos, observação do crescimento, higiene e psicologia 

aplicada a educação infantil.  

As mudanças ao longo dos anos variaram mais em torno do nome das matérias e na 

duração do curso, do que necessariamente na sua estrutura. Segundo Andreia Rodrigues (2007), 

a mudança mais significativas foi o acréscimo de um Curso Preparatório de dois anos, em 1919, 

para a preparação das meninas que tinham o interesse de serem admitidas ao Curso Doméstico: 

 

Quadro V – Matérias do Curso Preparatório a partir do ano de 1919 

 

PRIMEIRO ANO SEGUNDO ANO 

Arithmetica Arithmetica 

Portuguez Portuguez 

Cultura Physica Cultura Physica 

Costura Costura 

Musica Musica 

Calligraphia Calligraphia 

Leitura Leitura 

Historia do Rio Grande do Norte Historia do Rio Grande do Norte 

Geografia e Corografia Geografia e Corografia 

Francez ou Inglês Francez ou Inglês 

Fonte: (RODRIGUES, 2007, p. 154) 

 

O Curso Preparatório, segundo o Boletim Comemorativo do Cinquentenário da Escola 

Doméstica (1964), foi uma saída encontrada para as dificuldades enfrentadas pelas alunas que 

ao adentrarem no Curso Doméstico não se adaptavam ao ritmo do ensino, no qual suas 

limitações de aprendizagem atrapalhavam seu desempenho. A partir do quadro acima, percebo 

que esse curso era composto praticamente por matérias de cunho intelectual que podemos 

interpretar como uma espécie de reforço do que foi aprendido no Ensino Primário. Após o 

término do Curso Preparatório, elas passavam por uma prova63 que avaliava se as alunas 

estavam aptas ou não para cursar o Curso Doméstico de quatro anos: 

 

                                                             
63 Infelizmente, não encontrei informações sobre como eram realizadas essas provas. 
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Quadro VI – Matérias do Curso Doméstico a partir do ano de 1919 

 

PRIMEIRO ANO SEGUNDO ANO 

Arithmetica Algebra 

Portuguez Portuguez 

Cultura Physica Cultura Physica 

Costura Costura 

Musica Musica 

Calligraphia Calligraphia 

Cosinha Cosinha 

Historia do Brazil Historia Universal 

Geografia Agricultura 

Francez ou Inglez Leiteria 

 Francez ou Inglez 

 Anatomia e Physiologia 

TERCEIRO ANO QUARTO ANO 

Algebra Contabilidade 

Portuguez Portuguez 

Cultura Physica Cultura Physica 

Costura Costura 

Musica Musica 

Criação Educação Social 

Jardinagem Cosinha artística 

Francez ou Inglez Methodologia 

Hygiene Economia da casa 

Lavagem Francez ou Inglez 

 Puericultura e Medicina Prática 

 Chimica Alimentar 

Fonte: (RODRIGUES, 2007, p. 155) 

 

Os dois cursos juntos contabilizavam no total seis anos de estudos para a obtenção do 

diploma de “dona de casa”. Em algum momento, entre 1919 e 1925, o Curso Doméstico passou 

por uma mudança de quatro para cinco anos de duração. No entanto, infelizmente, não foi 

possível encontrar informações sobre a razão para essa mudança. Vejamos o quadro abaixo da 

nova organização: 
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Quadro VII – Matérias do Curso Doméstico da Escola Doméstica em 1927 

 

PRIMEIRO ANO SEGUNDO ANO TERCEIRO ANO 

Cozinha prática e theorica Cozinha prática e 

theorica 

Cozinha prática e 

theorica 

Português Português Português 

Francês Francês ou Inglês Francês ou Inglês 

Arithmetica Arithmetica Historia Universal 

Geografia Corografia Anatomia e Physiologia 

Musica Musica Jardinagem e Criação 

Desenho Desenho Leitaria 

Calligrafia Historia do Brasil Cultura Physica 

Cultura Physica Cultura Physica Musica 

Costura theorica e pratica Costura theorica e pratica Desenho 

  Costura theorica e 

pratica 

QUARTO ANO QUINTO ANO 

Cozinha prática e theorica Cozinha artística 

Português Português 

Francês ou Inglês Francês ou Inglês (facultativo) 

Jardinagem e Criação Direito Usual 

Lavanderia Educação Social 

Hygiene Pedagogia 

Musica Medicina prática e Puericultura 

Desenho Musica 

Cultura Physica Desenho 

Costura theorica e pratica Cultura Physica 

 Costura e confecções 

Fonte: (RODRIGUES, 2007, p. 159) 

 

O curso de cinco anos perdurou até o início dos anos 1960, quando a escola passou por 

um processo de expansão do ensino doméstico, no qual passaram a ofertar turmas do maternal 

até o colegial, como foi observado no Boletim Comemorativo do Cinquentenário da Escola 

Doméstica (1964). Em outro documento, o Plano de Ensino (1945) é possível observar que a 

lista de matérias se manteve com poucas alterações entre 1927 e 1945: 
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Quadro VIII – Matérias do Curso Doméstico da Escola Doméstica em 1945 

  

PRIMEIRO ANO SEGUNDO ANO TERCEIRO ANO 

Português Português Português 

Aritmética Francês Francês 

Geografia Inglês Inglês 

Musica Aritmética Historia da Civilização 

Desenho Corografia Anatomia e Fisiologia 

Caligrafia História da Civilização Ciências Físicas e 

Naturais 

Cultura Física Musica   Música 

Cozinha prática e teórica Desenho Desenho 

Costura Cultura Física Cultura Física 

 Costura Prática e 

Teórico 

Cozinha Prática e 

Teórica 

 Costura Costura 

  Tricot à maquina 

QUARTO ANO QUINTO ANO 

Português Português 

Francês Inglês 

Inglês Direito Usual 

Higiene Geral Educação Social 

Higiene da Nutrição Psicologia-Pedagógica 

Leitaria Medicina do Lar 

Jardinagem Puericultura 

Avicultura Cultura Física 

Lavandaria Música 

Música Desenho 

Desenho Cozinha artística 

Cultura Física Corte e Costura 

Cozinha Prática Tricot à mão 

Costura  

Tricot à mão  

Fonte: Quadro elaborado a partir dos dados contidos no Plano de Ensino da Escola Doméstica do Natal no ano 

de 1945. 

 

Percebe-se acima que foram realizadas mudanças em relação ao nome de algumas 

matérias: como no segundo ano, em que História do Brasil passa a ser chamada de História da 

Civilização e Inglês e Francês passam a ser obrigatórias. Enquanto isso, no terceiro ano, 

acrescentou-se as matérias de Ciências Físicas e Naturais, como também Tricot à máquina. No 

quarto ano, a matéria de Higiene é dividida entre Higiene Geral e Higiene da Nutrição, além 
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disso, foi adicionado Leitaria; desmembrou-se Jardinagem de Criação, sendo que, essa última 

passou a ter o nome de Avicultura. Outra mudança ocorreu na matéria de Cozinha que deixa de 

ser teórica para ser apenas prática e acrescentou-se Tricot à mão. No quinto ano, mudou-se o 

nome de Pedagogia para Psicologia-Pedagógica; separou Medicina do lar de Puericultura; 

Costura e Confecções passou a ser chamado de Corte e Costura e acrescentou-se Tricot à mão. 

Ademais, Inglês passou a ser a única língua estrangeira obrigatória. Novamente, não encontrei 

informações sobre a razão dessas mudanças. 

Além do Curso Preparatório e do Curso Doméstico, havia os Cursos Anexos que eram 

enquadrados como categoria de alunas C, nos quais as meninas aprendiam alguma habilidade 

específica. Essa foi uma maneira encontrada pela escola de aprofundar algumas das matérias 

tradicionais da escola e também para oferecer outras modalidades de ensino para as moças da 

cidade. Nesse período, foram abertos os cursos de Datilografia, Violino, Violoncelo, Solfejo, 

Piano e Canto que eram ministrados por algum professor da escola, mas para cursá-los não era 

necessário estar matriculada no Curso Doméstico. Abaixo, verifica-se uma lista do Corpo 

Docente, do ano de 1925. Esses profissionais eram selecionados dentre os professores 

vinculados a Liga de Ensino do Rio Grande do Norte, em geral, docentes formados em algum 

Curso Superior, ex-alunas, e em alguns casos, professoras formadas pela Escola Normal.  

 

Quadro IX – Lista de professores 

 

PROFESSORES MATÉRIAS 

Mrs. Izabel Baird Directora e Prof. De Inglez, Pedagogia e Cultura Phisica 

D. Doralice Barros Secretaria e Prof. De Dactylographia, Criação e Calligraphia 

Dr. Phelippe Guerra Prof. de Direito Usual 

Dr. Varela Santiago Prof. de Anatomia, Hygiene e Medicina Pratica 

Dr. Manoel Onofre Prof. de Portuguez 

D. Emilia de Oliveira Prof. de Cosinha 

D. Ignez Dantas Prof. de Costura 

D. Yolanda Barbalho Prof. de Geografia e Auxiliar de Português 

D. Santa Guerra Prof. de História e Jardinagem 

D. Elizabeth Gross Prof. de Ordem Doméstica, Leitaria e Lavandaria 

D. Adelina Leitão Prof. de Francez e Piano 

Sr. Thomaz Babini Prof. de Musica, Solfejo, Violino e Piano 

D. Mirol Dacuarte Auxiliar da Puericultura 
 

Fonte: Revista Escola Doméstica (1925). 

 

Um aspecto importante sobre essa lista de docentes da escola é que ela era formada 

por mulheres, em sua maioria. Entre elas havia ex-alunas, como Doralice Barros, Emilia de 
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Oliveira, Ignez Dantas, Yolanda Barbalho e Santa Guerra. Estrangeiras, como Elizabeth Gross 

e Izabel Baird, não consegui determinar a formação delas, apenas que a segunda tinha muita 

experiência como educadora no Brasil. Adelina Leitão vinda do Rio de Janeiro, era formada no 

Curso Normal e ex-diretora do Colégio Nossa Senhora da Apresentação. E Mirol Duarte, 

enfermeira, contratada para auxiliar nas aulas de Puericultura. Enquanto isso, os docentes 

homens, a maioria era membro da Liga de Ensino do Rio Grande do Norte, como Varela 

Santiago, médico, Manoel Onofre e Phelippe Guerra, advogados, e Tomaz Babini, maestro e 

professor de música. Eu não encontrei nenhum registro de como essas contratações eram 

realizadas, contudo, observei uma certa tendência a escolha de ex-alunas e membros da Liga. 

Aspecto percebido também na seleção das diretoras da escola, como é possível observar no 

Quadro X: 

 

Quadro X – Diretoras da Escola Doméstica no período de 1914 a 2010 

 

FASES DIRETORAS PERÍODO 

1ª Fase 

Estrangeiras 

(1914-1926) 

Héléne Bondoc e Jeanne Negulesco (Romênia) 

Leora James (Estados Unidos) 

Allexandra Von Schimnielpfeig (Alemanha) 

Edwirges Schuller (Alemanha) 

Izabel Baird (Irlanda) 

Juliá Serivé (França) 

1914-1918 

1919-1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

2ª Fase 

Ex-alunas da 

Escola 

Doméstica 

(1927-) 

Maria Emiliana Silva 

Santa Guerra 

Alix Ramalho Pessoa 

Amélia Bezerra Filha 

Noilde Ramalho 

1927-1930 

1930-1935 

1935-1944 

1944 

1945-2010 

Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir dos dados coletados ao longo da pesquisa (2020). 

 

No quadro acima, listei os nomes das diretoras e o período em que trabalharam na 

Escola Doméstica. Organizei a partir da constituição de duas fases: a de estrangeiras e a de ex-

alunas. A primeira fase, foi composta pelas diretoras vindas de outros países. Alguns nomes se 

destacaram, como de Hélene Bondoc responsável pela organização do primeiro programa de 

ensino da escola e Leora James, responsável pelo segundo. Observo uma certa inconstância na 

permanência das gestoras na escola, principalmente, a partir de 1923, que se caracterizou em 

ter uma diretora por ano. Algo curioso, notado na documentação pesquisada, é a ausência de 

justificativa para a saída delas. Em nenhum momento, há alguma referência sobre as razões 

para direções tão curtas.  
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Todavia, encontrei na biografia de Chicuta Nolasco Fernandes (1973) o relato de que 

enquanto era aluna da escola, havia certos conflitos em relação aos hábitos dessas mulheres 

com os exigidos pela Liga de Ensino do Rio Grande do Norte, que, vez ou outra, tornava-se um 

problema. Como é o caso, de Edwirges Schuller, diretora no ano de 1924, uma diretora muito 

jovem que rompia com certos padrões da época. Apesar de ser brasileira, ela era filha de 

alemães e foi criada na Alemanha. De acordo com Chicuta Nolasco Fernandes (1973, p. 48), 

“[...] ela tinha apenas vinte e quatro anos, e as alunas cochichavam que ela usava pouca roupa 

demais e, ainda mais, transparentes”. Além disso, ela convivia com muitos alemães que tinham 

o hábito de irem as praias aos fins de semana: “[...] iam tomar banho em Areia Preta, com os 

seus compatriotas ou não. As alunas ouviam dizer, mas não sabiam bem como acontecia, nem 

o que acontecia. Mas imaginavam e comentavam” (FERNANDES, 1973, p. 48). Ela ainda 

afirmou que “[...] tal a distância da cidade, e sair assim, uma pessoa de responsabilidade, para 

tais divertimentos, era um crime lesa-Pátria, por isso, a Liga muito sabiamente, resolveu que, 

dali por diante, só haveria na Escola diretoras brasileiras, produto nacional, bruto, mas legítimo” 

(FERNANDES, 1973, p. 48). Percebo nessa fala, como a fiscalização em torno da conduta 

feminina era ferrenha nessa época, ainda mais, sobre uma diretora de uma instituição escolar 

para meninas. Além disso, apesar de não dizer propriamente, Chicuta Nolasco Fernandes deixa 

transparecer um certo desconforto em relação as diretoras estrangeiras por seus 

comportamentos que divergiam dos natalenses. Nesse caso, as alunas cochichavam e 

imaginavam o que poderia haver acontecido em uma praia longe da zona urbana, com uma 

moça que, aparentemente, não tinha família na cidade, talvez, “sozinha” com outros homens. 

Fato que incomodou profundamente os dirigentes da Liga de Ensino do Rio Grande do Norte 

que decidiram demiti-la e instituir uma política de contratação apenas de ex-alunas da escola, 

que devido a alguns contratempos, viria acontecer apenas a partir do ano de 1927.  

Independentemente da troca de diretoras e das modificações no Programa de Ensino, 

o curso tinha o objetivo de conciliar teoria e prática, o que implicava a adoção de algumas 

regras. Entre elas, todas as alunas eram obrigadas ao final do ano fazerem testes para qualificar 

os seus desempenhos, como é o caso da produção de roupas nas aulas de costura e diferentes 

pratos nas aulas de cozinha. Ao final dos cinco anos do Curso Doméstico, as alunas eram 

obrigadas a apresentarem uma tese64 sobre algum tema de alguma matéria, eram teses de 

algumas poucas páginas dissertando sobre algum tema relacionado ao conhecimento aprendido 

                                                             
64 Não encontrei informações sobre as regras para a elaboração dessa tese, se havia algum professor para orientar 

a sua produção, quantas páginas eram exigidas. Pela leitura de algumas delas durante a pesquisa dessa dissertação, 

percebi que eram sobre algum tema específico relacionado a uma matéria e tinham algumas poucas páginas. 
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ao longo do curso, escolhido pela aluna no início do quinto ano, sendo a nota incorporada a de 

Português. Ademais, outro aspecto importante, era a obrigatoriedade da permanência de todas 

as alunas como internas no último ano de curso, por causa, do processo intensivo vivenciado 

por elas no quinto ano com todas as matérias práticas, como Puericultura. 

Enfim, entre 1914 e 1945, a Escola Doméstica teve um funcionamento com poucas 

mudanças significativas na sua estrutura. Elas só vieram a acontecer realmente após Noilde 

Ramalho assumir a direção, pois ela iniciou uma campanha para a expansão da modalidade de 

ensino doméstico que visava também a expansão territorial do estabelecimento, que veio 

quando conseguiram o terreno, em 1946, e a finalização do novo prédio em 1953. Essa foi uma 

maneira encontrada para se adaptar as transformações educacionais de meados do século XX e 

manter-se competitiva frente as novas exigências das políticas educacionais. A seguir, discuto 

sobre qual era a finalidade do Curso Doméstico e sua atuação na produção imagético-discursiva 

de um dito lar ideal que pressupunha a mulher como protagonista na manutenção das relações 

de gênero e do modelo familiar nuclear burguês.  

 

2.2. A produção imagético-discursiva do Lar Ideal e a educação das sensibilidades 
domésticas 

 

A Escola Doméstica tinha como objetivo formar a futura “dona de casa” que iria 

construir uma família por meio do casamento, com algum homem considerado de boa família, 

que resultaria em filhos que seriam criados dentro desses ensinamentos. Partindo dessa 

perspectiva, toda a seleção das matérias, conteúdos e métodos deveriam ser selecionados para 

cumprir esse propósito. O programa de ensino, o que atualmente entende-se como currículo, 

apesar de no início do século XX não ser nomeado assim, era resultado de uma seleção: de um 

universo mais amplo de conhecimentos e saberes que eram escolhidos a partir de certos critérios 

e dentro de uma certa perspectiva sobre a sociedade. Conforme Tomaz Tadeu da Silva (2017) 

o currículo é, entre outras coisas, um artefato de gênero: um artefato que, ao mesmo tempo, 

corporifica e produz relações de gênero. E, sobretudo, reflete e reproduz os estereótipos de 

gênero da sociedade mais ampla que se inscrevem nas próprias instituições educacionais. 

Uma vez que, o interesse era o de formar uma “dona de casa”, primeiramente, era 

necessário ter uma casa. Entretanto, a casa não poderia ser construída de qualquer maneira, ela 

precisava seguir certos parâmetros de higiene e de “bom-gosto” que seriam de responsabilidade 

da “dona de casa”. Em uma das teses de conclusão do Curso Doméstico, publicada na Revista 
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Escola Doméstica em 1925, escrita pela aluna Maria de Lourdes Lamartine65, ela esclarece 

quais eram os critérios de seleção desse espaço: 

 

[...] afim de que u’a habitação assegure saúde tranquilidade e conforto é necessário 

antes de tudo ser architectada de accordo com os dispositivos estabelecidos pela 

hygiene isto é, receber ar e luz em abundancia, ser bem localizada, preservada das 

humidades do solo, defendida das contaminações, impurezas, etc (LAMARTINE, 

1925, s/p). 

 

Ela apontou, nesse trecho, a importância da escolha do espaço apropriado para a 

construção da casa, que deveria ser um lugar arejado, espaçoso, longe do risco de contaminação, 

de solo seco e socialmente bem localizado. Em outro trecho, ela afirmou que um dos lugares 

mais apropriados para isso são os subúrbios, bairros exclusivos para moradias, longe dos 

centros, e quando fosse fora das cidades, nos campos, próximo a natureza. Esse local deveria 

ser grande, para a construção de um prédio com quintal e jardim espaçosos. O ambiente interno 

precisava ser amplo, com janelas para a circulação do ar dentro dos cômodos. Dessa maneira, 

evitava-se o surgimento de mofos que contribuem para o surgimento de doenças respiratórias. 

Esse era um modelo higiênico que também regia as regras para o estabelecimento dos edifícios 

escolares. Segundo José Gonçalves Gondra (2004) era um modelo que visava proteger-se das 

febres e das doenças, mas ocultava também uma outra proteção, contra o mundo das ruas, dos 

vícios e paixões que a vida da rua poderia despertar. Enfim, tratava-se de pensar o 

estabelecimento de uma casa que assegurasse, ao mesmo tempo, condições de salubridade, 

tanto do ambiente físico como do ambiente humano. Com isso, se estariam preparando sujeitos 

moral, física e intelectualmente sadios. 

No início do século XX, os problemas de saúde preocupavam os médicos higienistas 

que defendiam a existência de sérias medidas de higiene que deveriam ser postas em prática. 

De acordo com Azemar Soares Júnior (2019), a questão da salubridade aparecia na cidade como 

uma necessidade não apenas metafórica, mas concreta, pois a desodorização dos espaços 

públicos deveria se estender para dentro das habitações urbanas. Acabar com a imundície que 

povoava as ruas foi a grande preocupação higienista durante esse período, fazendo com que 

novos hábitos e costumes fossem divulgados nos jornais e revistas de época, sensibilizando 

determinados segmentos da sociedade, para os cuidados com a limpeza das ruas, casas e corpos. 

O dispositivo legal da ação sanitária se voltava também para outros espaços como a zona rural, 

as fazendas, as indústrias, as instituições. Se constituiria, nesse momento, todo um aparato legal 

                                                             
65 Maria de Lourdes Lamartine foi aluna da Escola Doméstica e concluiu o curso em 1925. Ela foi responsável 

pelo artigo O Lar Ideal publicado na revista da escola em 1925. No próximo capítulo, retomarei outros detalhes 

sobre ela. 
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em busca de uma educação hígida do corpo que começa a ganhar espaço nos jornais que 

circulam pelas ruas. Educação que lança novas formas de assegurar o asseio do corpo, que 

doutrinava os hábitos, que regulava os comportamentos e que passava a abominar tudo o que 

seria considerado imundo, não apenas em relação a sujeira física, mas também de cunho moral.  

A Revista Escola Doméstica foi um periódico que contribuiu para a produção 

imagético-discursiva desse dito “lar ideal”, expressando em seus textos os conhecimentos que 

que deveriam ser aprendidos na escola. Esse periódico possuía textos com temáticas 

relacionadas aos conhecimentos produzidos na escola e circulava na cidade do Natal, com um 

objetivo educativo direcionado ao público feminino e publicava textos relacionados a Educação 

Doméstica, como a organização do lar, higiene, culinária, costura, jardinagem, filhos, cultura 

física, feminilidade, literatura e moral e civismo. Suas publicações deveriam ser mensais e as 

assinaturas poderiam ser anuais por 20$000, semestrais por 13$000 e o exemplar avulso por 

2$000, atrasado por 3$000. Os mesmos preços seriam aplicados em outros estados. Essa revista 

foi criada com o intuito de divulgar os conhecimentos produzidos pela escola e seu ideário, 

promover uma maior simpatia por parte da população em relação a essa instituição e também 

como atividade pedagógica para as alunas. Ela foi finalizada no segundo ano de existência, 

possuindo apenas quatro edições e sobre as razões para o término da revista não foram 

encontradas informações. Acredito que o seu fim tenha acontecido devido aos altos custos de 

manutenção e impressão desse tipo de material e o pouco retorno oferecido (SOUZA, 2019). 

Posteriormente, houve outra tentativa de publicação de uma revista da escola, sob o título de O 

Lar, durando entre 1928 a 193266 (DUARTE; MACÊDO, 2003).  

O início do século XX foram os “tempos eufóricos da imprensa” (LUCA & 

MARTINS, 2012) então, diversas organizações de ensino criaram seus jornais e revistas com o 

intuito de divulgar suas ideias, instruir, formar professores, etc. (BASTOS, 1997). Esse é o caso 

de algumas escolas confessionais que também utilizaram esse tipo de recurso para difundirem 

seus ideais religiosos (SOUSA, 1997). O número de revistas educativas direcionadas para o 

público feminino era grande, imbuídas na missão de guias e guardiãs dos “bons costumes” e da 

moral. Seus ensinamentos abarcavam tudo o que fosse parte do que se supunha enquanto 

“universo feminino” que se resumia praticamente ao lar. Ainda conforme Maria de Lourdes 

Lamartine: 

 

 

                                                             
66 Não foram encontrados exemplares dessa revista durante a elaboração dessa pesquisa. 
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[...] a hygiene do u’a morada é uma questão importantíssima a considerar, que 

naturalmente reclama a attenção de u’a dona de casa. U’a habitação destituida de 

hygiene, privada de ar, luz e esgoto, circundada de montões de lixo, aguas estagnadas, 

pocilgas, etc. torna-se um fóco de micróbios (LAMARTINE, 1925, s/p). 

 

A questão da higiene doméstica era considerada a preocupação primordial da “mãe de 

família” que deveria estar atenta a cada pequeno detalhe da sua casa, sendo a principal 

combatente contra os micróbios. Da mesma forma, como apresentada no texto de Maria de 

Lourdes Lamartine, os sanitaristas no início do século XX defendiam a importância de se 

construir as casas em lugares que preenchessem todos os requisitos de higiene. Como também, 

é o caso das escolas, pois esses sanitaristas defendiam a sua construção em local central, alto, 

de fácil acesso, seguro e equipado com o serviço de limpeza pública, dando ênfase a sua 

ventilação, distribuição de água e condições higiênicas e, ao mesmo tempo, distante de lixo, 

cemitérios ou quaisquer lugares que pudessem afetar a saúde dos alunos (SOARES JÚNIOR, 

2015).  

A partir do final do oitocentos, o higienismo era visto como fonte de progresso e se 

desenvolveu apoiado pelo desejo de modernizar as cidades e os costumes. Essa modernização 

carregou descompassos significativos, pois o crescimento de diversas capitais brasileiras não 

foi acompanhado por uma estrutura de saneamento adequada – esgotos e água encanada. A 

distância entre o progresso técnico almejado por diversos brasileiros e a realidade das ruas e 

moradias da maior parte da população era expressiva (SANT’ANNA, 2011). Essas contradições 

demonstravam a grande desigualdade social vivenciada no Brasil que por ser um país pobre, 

periférico, recém-saído da escravidão, tinha dificuldades para se adaptar as exigências da vida 

moderna. Poucos possuíam as condições necessárias para construírem o lar ideal exigido pelos 

sanitaristas, sendo recorrente os casos de pessoas vivendo em situação de insalubridade. 

A Escola Doméstica visava educar essas jovens moças para que quando fossem “donas 

de casa”, já que não se reconhecia outro tipo de destino para a mulher, seguissem todas as 

recomendações higiênicas no seu cotidiano. Por isso, adotavam um método imersivo e 

experimental, em que consistia a aprendizagem por meio da experiência. Esse processo 

imersivo era estimulado durante todo o curso e era pensado para que a aluna se sentisse imersa 

dentro de um lar. A estrutura física da escola era muito parecida com a de um lar ideal67, 

                                                             
67 É possível concluir por meio da leitura da documentação, que havia todo um esforço em estimular os sentidos 

das alunas para a sensação de imersão dentro da escola. Sendo essa uma Educação Doméstica, era necessário um 

espaço escolar que se assemelhasse com uma casa. Nesse caso, não apenas na estrutura física e na mobília, mas 

também, nas relações estabelecidas entre as alunas, professoras, direção, funcionários. Infelizmente, não foi 

possível o acesso a planta baixa do prédio antigo da escola, por isso, essas inferências partem das leituras dos 

textos e fotografias analisados. 
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construída em um bairro saneado, bem localizado, era espaçosa e dentro dos requisitos de uma 

casa higiênica, com água encanada, esgoto, janelas grandes e ambientes arejados. Era 

responsabilidade de todas as alunas cuidarem da escola, limpar, cozinhar, organizar, arrumar, 

com o auxílio e supervisão da professora responsável e da diretora. 

Elas viam na higiene e no asseio doméstico formas de demonstrar carinho, afeto e 

cuidado para com a família. Conforme Maria de Lourdes Lamartine (1925), a casa higiênica 

era um “[...] ambiente de verdadeira felicidade”, de tal forma que, se reconhecia pelo aspecto 

da casa a disposição e a vontade da “dona de casa” em relação ao cuidado com a sua família. 

Com efeito, a escola foi planejada para ser um lugar de educação dos sentidos e das 

sensibilidades femininas para a atividade doméstica, sentidos estimulados por meio da 

observação, da leitura e da prática diária. Foi nesse contexto, que emergiu a figura do lar como 

um lugar amoroso, ambiente acolhedor, privativo, familiar e afetivo. Espaço em que as crianças 

seriam criadas e cuidadas na infância pela mãe “dona de casa” e pelo pai “provedor”, e assim, 

se formariam adultos felizes e educados. Imagem essa que passou a entrar em conflito com a 

situação da maioria das famílias no Brasil que viviam em lugares pequenos, lotados, insalubres, 

com famílias numerosas criadas apenas pela mãe ou, até mesmo, apenas pela avó, em condições 

bem diferentes dessa. 

O empenho em seguir os preceitos de higiene na escola era supervisionado por um 

médico, o Dr. Varela Santiago68, homem que ficou reconhecido pelo seu trabalho em favor da 

higiene pública em Natal e do combate à mortalidade infantil. De acordo com ele: 

 

[...] onde não há hygiene não pode haver conforto physico nem bem estar. A 

necessidade da hygiene individual e domestica vai dia a dia se impondo no seio de 

todas as classes sociaes. Quando a hygiene do lar e a puericultura passarem a fazer 

parte integrante da educação scientifica da mulher brasileira, outros serão os aspectos 

da vida e saúde de nossas gentes. Infelizmente ainda estão longe os dias que hão de 

marcar a época florescente de nossa cultura sanitária. Muita gente continua a adoecer 

e morrer por inobservância de simples preceitos de hygiene elementar (SANTIAGO, 

1925, s/p). 

 

A intervenção médica no lar se configurava como uma solução para Dr. Varela 

Santiago em relação a alta taxa de mortalidade e alto índice de doenças infecciosas. Ele 

defendeu a necessidade de educar as mulheres para que elas pudessem ser as guardiãs da higiene 

doméstica e individual. Além disso, essas práticas de higiene e asseio do corpo deveriam ser 

                                                             
68 O Dr. Varela Santiago (1885-1977) foi um médico e pediatra potiguar nascido em Touros, responsável pela 

criação do Instituto de Proteção e Assistência à Infância do Rio Grande do Norte (IPAI) em 1917 que, 

posteriormente, se desdobrou no Hospital Infantil Varela Santiago. Ele foi presidente da Liga de Ensino do Rio 

Grande do Norte entre 1942 a 1972 e o docente responsável pelas matérias de Higiene do Lar, Anatomia e 

Puericultura da Escola Doméstica nos anos em que essa pesquisa analisa, 1914-1945. 
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empregadas por todas as pessoas, independentemente, da classe social e suponha-se da cor 

também. Seu discurso se enquadrava bem aos pressupostos da medicina do início do vigésimo 

século que previa uma mudança de hábitos dos brasileiros em relação a saúde para combater as 

doenças. Esperava-se que com a inculcação dos valores higiênicos fosse possível transformar a 

realidade das pessoas. 

Enquanto isso, um dos espaços que mereciam o cuidado “especial” da “dona de casa” 

era a cozinha. Nela, eram preparadas as refeições que alimentavam a família, sendo os 

alimentos um dos principais transmissores de doenças quando não fossem tratados da maneira 

correta. De acordo com Maria de Lourdes Lamartine, a cozinha moderna se opunha a cozinha 

colonial, escura por causa da fumaça, insalubre e pequena. A cozinha deveria ser: “[...] a cosinha 

ideal é a moderna, espaçosa, bem ventilada, as paredes revestidas até certa altura de azulejo, o 

piso igualmente ladrilhado, ao centro u’a mesa, a pia com agua encanada, exgotto e um bom e 

econômico fogão” (LAMARTINE, 1925, s/p). 

A cozinha moderna era diferente, tinha as paredes revestidas de azulejo, tinha água 

encanada, esgoto e um fogão higiênico que não fazia fumaça como os que funcionavam a lenha. 

Essa cozinha era o espaço onde se preparava a alimentação da família que precisava ser feita 

com asseio, com carinho e atenção. A “dona de casa” não poderia deixar a cozinha sem 

supervisão, era ela quem tinha que coordenar os trabalhos para que tudo fosse feito dentro dos 

padrões de higiene. Como observa-se, 

 

[...] a cozinha é a parte do lar que mais reclama o asseio, a ordem e a presença de u’a 

dona de casa. Entretanto, podemos affirmar que antigamente as donas de casa 

olhavam-n’a com um verdadeiro despreso e deixavam-n’a aos cuidados de u’a 

cosinheira enchimbeira, desasseiada e desconhecedora das menores noções de 

hygiene (LAMARTINE, 1925, s/p. Grifos meus). 

 

A cozinheira popular, a partir desse momento, seria perseguida também pelos “fiscais 

da higiene” como ocorria com as parteiras e benzedeiras. A alimentação ocupava um lugar de 

destaque no cuidado doméstico, era preciso fiscalizar os alimentos para que não fossem um 

veículo de transmissão de doenças. A “dona de casa” formada pela escola teria, então, a 

responsabilidade de “fiscalizar” e “ordenar” os seus empregados para cumprirem com as 

normas higiênicas exigidas pelo Estado e pela medicina. A cozinheira “enchimbeira, 

desasseiada” passou a ser combatida pela “dona de casa” que tinha a autoridade “científica” 

sobre o melhor modo de se preparar as refeições. Ainda mais, havia a possibilidade de “[...] o 

que todas as donas de casa devem exigir, é que as suas empregadas sejam examinadas na 
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Repartição de Hygiene do Estado, afim de que possam com as suas cartas de sanidade provar 

que não soffrem de moléstias contagiosas” (LAMARTINE, 1925, s/p. Grifos meus). 

A partir desse trecho, é possível inferir sobre alguns pontos: primeiro, as relações de 

poder que se estabeleciam no ambiente doméstico e a autoridade da “dona de casa” em exigir 

da empregada um comprovante da sua sanidade e ausência de doenças; segundo, a perseguição 

em relação a população mais pobre que, sem acesso a uma educação que possibilitasse aprender 

métodos alimentares mais higiênicos, exerciam práticas menos seguras para a saúde; terceiro, 

a perseguição a tradição culinária popular que passou a ser vista com insegurança e como 

inferiores as práticas higiênicas; e quarto, situações de preconceito em relação as prática 

culinárias da população negra e sertaneja, que veio a se constituir a maior parte das empregadas 

domésticas no Brasil no vigésimo século, devido a desigualdade social e ao racismo pós-

abolição que não garantiram uma sociedade mais justa para essa população a partir da 

República, como discutido pela historiadora Bebel Nepomuceno (2012).  

Essa fiscalização em relação as práticas alimentares e ao asseio dos alimentos deveria 

ser responsabilidade da “dona de casa” que dedicava todo o seu tempo para o bem-estar da 

família. Bem como, cuidava da qualidade e procedência desse alimento que se estenderia da 

produção, transporte, comercialização, validade e preparo. Toda essa dedicação demonstrada 

pela “dona de casa” faria efeito no consumo desse alimento, de tal forma que, provocaria os 

maiores prazeres para a sua família que se veria agradecida por seu esforço e, sem dúvida, a 

“dona de casa” se sentiria valorizada e reconhecida por sua importância no “seio” da família. 

Isto se deveria, sobretudo, porque “[...] a alimentação é uma das coisas que mais concorrem 

para a felicidade e harmonia de um lar” (LAMARTINE, 1925, s/p). Pelo menos, era isso que 

se ensinava para as alunas da Escola Doméstica, de que elas eram responsáveis pela felicidade 

da família e que todo o seu esforço e dedicação para uma casa higiênica e acolhedora seria 

recompensado pela alegria proporcionada aos seus.  

Segundo o Plano de Ensino, entre os saberes e conhecimentos aprendidos na matéria 

de Higiene da Nutrição estavam: os diferentes tipos dietéticos, que variavam em relação a 

fisiologia do indivíduo, as condições da sua saúde, classe social, região e raça. Como também, 

as classificações dos alimentos e a influência dos alimentos sobre “[...] a vida, raça e beleza 

humana” (LIGA DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE, 1945). A nutrição, nesse 

período, era uma área da medicina que estudava os alimentos e seus impactos na saúde. Dessa 

maneira, ela era um dos principais estudos para as futuras “donas de casa”. Percebe-se, no 

trecho acima, a influência da eugenia na educação alimentar, que classificava os alimentos pela 

raça e diferentes populações. Outrossim, uma das campanhas aderidas por médicos foi a 
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proibição do consumo de álcool no ambiente familiar, sendo esse um dos tópicos estudados 

pelas alunas na escola.  

Na tese de conclusão do Curso Doméstico da aluna Maria de Lourdes Lamartine 

(1925, s/p), ela afirmava que “[...]o álcool não poderá nunca figurar como alimento humano”! 

Esse era um tema que, vez ou outra, aparecia nos discursos da escola e estava presente no Plano 

de Ensino. O combate ao alcoolismo foi uma campanha empreendia por médicos e que foi 

incorporada aos conhecimentos aprendidos na escola. De acordo com Raul Max Costa (2009) 

a discursividade antialcoólica foi contemporânea às reformas urbanas e à formalização do 

trabalho fabril nas cidades europeias de meados do século XIX. Enquanto termo de 

classificação médica-patológica, o alcoolismo era considerado uma doença social relacionadas 

aos trabalhadores que passaram a ser alvo do discurso civilizador que via o consumo de álcool 

com um perigo no cotidiano fabril. Como preocupação governamental, policial e religiosa, o 

alcoolismo era considerado um problema urbano próprio dos tempos modernos. Em 

consonância com as aspirações de civilidade e de ordem social, qualquer manifestação pública 

de “barbárie” e desordem era considerada como uma ameaça ao laço social e ao progresso da 

nação. Embriagar-se nas ruas, nas praças, nas avenidas e nos becos da cidade passou a ser uma 

prática preocupante na medida em que era associada não apenas à falta de moral e à ociosidade, 

mas à doença e ao crime. 

As restrições e dietas não eram apenas o que se aprendia sobre educação alimentar na 

Escola Doméstica, na verdade, um outro aspecto relevante era a elaboração de pratos saudáveis, 

belos e saborosos. Segundo a aluna Alda Azevedo69, em sua tese de conclusão do Curso 

Doméstico,  

 

[...] o bom prato deve agradar tanto pelo paladar quanto pela aparência: por isso torna-

se indispensável à dona de casa a rigorosa inspecção no seu preparo e arranjo. A 

alimentação deve ser de accordo com a idade, a profissão e o estado de saúde de cada 

indivíduo. A pessoa que trabalha intellectualmente não pode ter o mesmo regime 

alimentar que o trabalhador do campo (AZEVEDO, 1925, s/p). 

 

Um lar ideal deveria incorporar uma alimentação saudável, higiênica e saborosa, 

sendo essa a missão da “dona de casa”, preparar pratos saborosos. Alda Azevedo defendeu que 

a aparência tinha que agradar tanto quanto o sabor. Além disso, a “mãe de família” deveria 

conhecer os diferentes tipos de dietas que exigiam os diferentes tipos de trabalho humano e 

adaptar o regime alimentar para cada situação e para cada tipo de pessoa. Isso era importante, 

                                                             
69 Alda Azevedo foi aluna da Escola Doméstica e concluiu o curso doméstico em 1925, junto a outras alunas criou 

o Grêmio Litero-Musical “Auta de Souza”, do qual era presidente, grupo responsável pela Revista Escola 

Doméstica.  
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pois ela seria a responsável pela alimentação dos trabalhadores da sua casa, principalmente, a 

de seu marido, o “provedor”. Além de saboroso e belo, o “bom prato” deveria: “[...] nutrir o 

corpo, reparar as perdas, manter a temperatura e, numa palavra, garantir o desenvolvimento do 

corpo e o perfeito funcionamento de todos os orgams (AZEVEDO, 1925, s/p. Grifos meus). 

O “bom prato” imaginado pela aluna Alda Azevedo, além dos prazeres que deveria 

provocar, precisava nutrir o corpo e garantir o funcionamento de todos os órgãos. Ao longo da 

sua tese, ela foi defendendo porque a culinária deveria ser considerada um tipo de arte. A arte 

de alimentar, nutrir o corpo, corrigir as imperfeições e tornar bela essa materialidade humana. 

Sendo necessário, primordialmente, seguir os critérios higiênicos e as recomendações médicas. 

Nesse sentido, esse discurso sobre alimentação tem como principal alvo o corpo da criança e 

emergiu no interior dos movimentos de Puericultura e de higiene escolar. A Puericultura, por 

exemplo, procurando desenvolver junto às mães formas adequadas e racionais de alimentar o 

lactente para combater a mortalidade infantil, se tornou uma aliada em relação ao controle da 

população. Por vezes, chegava-se a culpar as mães pelos problemas da mortalidade infantil e 

associar a ela a responsabilidade pelos maus hábitos físicos e alimentares dos brasileiros.  

A Escola Doméstica, liderada pela atuação do médico Dr. Varela Santiago, foi uma 

aliada importante na imposição desses novos hábitos alimentares. Por exemplo, ao longo da 

revista da escola, há diferentes artigos sobre essa pauta, como o da aluna Nethércia Maranhão, 

no número quatro, Ligeiras considerações sobre a água, e também, o da aluna Maria Leonor, 

no mesmo número, Considerações higiênicas sobre a carne de açougue. Nesses textos, elas 

explicitam os cuidados que a “dona de casa” precisa ter com os alimentos para que não 

adoecessem a sua família, principalmente, as crianças. Como é possível observar, a 

complexidade que envolve esses conhecimentos: [...] conhecer a proveniência da carne de 

açougue, para distingui-la dentre as muitas, de boi, porco, carneiro, cabra, etc., não é o bastante 

para avaliar-se de sua qualidade, no que pode resultar de prejuizo para os que dela se servirem 

(LEONOR, 1926, s/p). 

Escolher uma carne no açougue não era tão simples, exigia conhecimentos sobre o 

animal, sobre o corte, sobre a qualidade dessa carne e quais técnicas seriam empreendidas para 

reconhecer essas diferenças e estabelecer critérios de seleção. Haja vista que, a Escola 

Doméstica prezava uma educação científica da mulher, o ensino ministrado nesse 

estabelecimento era alicerçado na defesa de um conhecimento racionalizado sobre as atividades 

domésticas. Dessa maneira, os métodos realizados e ensinados deveriam ser baseados no 

conhecimento científico. Assim sendo, devido ao processo imersivo de aprendizagem, as alunas 

eram diariamente expostas as situações nas quais elas pudessem assimilar e colocar em prática 
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esses saberes. Um desses casos, era as aulas de cozinha que se dividiam entre as aulas teóricas 

e práticas. 

A cozinha era compreendida como um tipo de laboratório, com instrumentos e 

métodos para executar essas experiências culinárias. Conforme o Plano de Ensino (1945), 

exigia-se das futuras “donas de casa” a prova das suas aptidões através de atividades semanais, 

a cada semana eram selecionadas duas alunas, uma do terceiro e outra do quarto ano, para serem 

as “donas de casa” e, mais duas, do primeiro e segundo ano, para serem as suas auxiliares. Com 

o propósito delas aprenderem como administrar uma casa, sendo assim, eram responsáveis pelo 

cardápio da semana, pela dispensa, pelas compras e gastos. Nesse sentido, seus desempenhos 

seriam avaliados ao final da semana pela professora de Ordem Doméstica e pela Diretora da 

escola. 

A matéria de Cozinha era obrigatória do primeiro ao quarto ano do Curso Doméstico, 

e se dividia entre Cozinha Teórica e Cozinha Prática, elas eram complementares e a 

aprendizagem das atividades ocorriam da mais fácil para a mais difícil. Elas deveriam aprender 

a fazer pratos, dos mais simples aos mais elaborados, conservas, compotas, bolos, etc. Enquanto 

isso, as matérias de Higiene da Nutrição (valor nutritivo dos alimentos), Leitaria (conservação 

do leite, produção de queijos e manteigas), Avicultura (criação de galinhas) e Jardinagem 

(hortaliças) funcionavam como matérias auxiliares para a execução do trabalho culinário. 

Todo esse processo de aprendizagem culinária dava-se em decorrência da preocupação 

com a qualidade dos alimentos consumidos nos lares brasileiros. Então, com o intuito de obter 

controle sobre as carnes, lacticínios, vegetais, grãos e cereais que entravam na cozinha, as 

futuras “donas de casa” aprendiam o máximo que fosse possível a fazer em casa. Como é o 

caso, dos queijos e manteigas que deveriam ser produzidos de maneira caseira, como também 

os ovos que deveriam ser obtidos no galinheiro familiar. Abaixo, observa-se uma fotografia 

produzida por volta da década de 1920, das alunas analisando o leite e produzindo seus 

derivados: 
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Imagem VI – Aula de Leitaria  

 

 

Fonte: (BARROS; MESQUITA, 2014, p. 59). 

 

Acima, estão dispostas em uma cozinha quatro alunas. Percebe-se que a cozinha está 

com uma aparência higiênica, com os móveis organizados e pintados de branco, as paredes 

também são brancas, tendo sido pintadas de outra cor até a metade com um outro tipo de tinta, 

para assim, evitar o acumulo de sujeiras e, o chão coberto por uma cerâmica desenhada. As 

meninas estão posicionadas para a fotografia de uma forma que retrate cada uma em uma função 

diferente. No primeiro plano, temos uma moça utilizando uma batedeira de manteiga manual, 

e as outras duas analisando o leite e/ou outras substâncias, talvez o coalho, produto que é 

acrescentado ao leite para transformá-lo em queijo. Enquanto isso, na parte de trás, estão duas 

jovens despejando o leite em uma desnatadeira manual.  

Como esperado, elas estão todas uniformizadas, de vestido, avental e touca, na cor 

branca, como exigido pela escola durante as aulas. Percebe-se, por meio da documentação, que 

a fotografia era utilizada pela escola tanto pela arte de retratar o cotidiano, ou pelo menos uma 

representação de como deveria ser o cotidiano, como também, uma forma de propaganda de 

como as aulas eram profissionais, racionalizadas e científicas. Esse era um método de atrair os 

olhares para a escola, causando o interesse daqueles que estavam curiosos em saber como 

funcionava a escola de “donas de casa”. Na Revista Escola Doméstica, como também, no 

Boletim Comemorativo do Cinquentenário da Escola Doméstica de Natal, por exemplo, entre 
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os artigos e páginas há uma ou outra fotografia das alunas nos diversos ambientes da escola, 

uniformizadas, representando alguma ou outra aula prática. 

Na busca pelo lar ideal, todos os serviços realizados pelos empregados domésticos 

deveriam ser supervisionados pela “dona de casa”, por isso, a existência da matéria de Ordem 

Doméstica para que as alunas aprendessem a dirigir uma casa. De acordo com o Plano de 

Ensino:  

 

[...] o ensino de “Ordem Doméstica” fica a cargo de uma professora que, com a 

Diretora e Vice-Diretora, representam o papel de “Mãe de família” que é a Escola. 

Cumpre-lhe especialmente: Superintender e dirigir a vida intima do estabelecimento 

e a vida doméstica das alunas, fiscalizadas, diariamente, e repetidas vezes ao dia, 

dormitórios, serviços de mesa e outros da sala de refeições, asseio geral do 

estabelecimento, arrumação de salas, quartos, gabinetes; a direção dos empregados 

subalternos; organização de festas, etc. (LIGA DE ENSINO DO RIO GRANDE DO 
NORTE, 1945, p. 30. Grifos meus). 

 

Observa-se acima quais eram as exigências para o exercício do papel da “mãe de 

família”. Era ela quem supervisionava a vida de todos os moradores da casa para que 

cumprissem os requisitos de higiene. Isso é exemplificado pela atividade das professoras, da 

diretora e vice-diretora, que seriam o modelo a ser seguido pelas alunas. Essas mulheres se 

dedicavam diariamente para a manutenção da escola e cuidavam de fiscalizar as alunas para 

que cumprissem o regulamento e as atividades da maneira correta.   

 

[...] as alunas que se revezam no serviço doméstico arranjam os dormitórios, servem 

às mesas, ornamentam as salas, asseiam os moveis e utensílios da casa, etc., e 

recebem notas em cadernetas, de acôrdo com o desempenho de suas obrigações, cuja 

media influe consideravelmente na classificação final (LIGA DE ENSINO DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 1945, p. 30. Grifos meus). 

 

Apesar da escola possuir empregados que auxiliavam nas atividades, as alunas tinham 

responsabilidades para o bom funcionamento da escola. Elas revezavam no serviço doméstico, 

ornamentavam as salas, limpavam os ambientes e, ao final, recebiam uma nota que seria 

considerada na sua avaliação final. Todo o processo de aprendizagem se baseava através da 

observação e por meio da experiência, por isso, todas as atividades se estabeleciam mediante a 

conciliação entre a teoria e a prática do conhecimento doméstico. Com a finalidade de educar 

os sentidos, as sensibilidades, visando o aperfeiçoamento da “dona de casa”. 

O ápice, momento em que essas meninas demonstravam para a sociedade as suas 

aptidões, era durante as festas oferecidas pela Escola Doméstica. Essas recepções eram em 

formato de jantares, em sua maioria, ou almoços dedicados à algum convidado considerado 

importante. Normalmente, eles eram dados em nome do Governo do Estado quando 
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recepcionava algum político convidado para visitar o estado, ou até mesmo homenageados pela 

escola, como governadores, senadores e deputados. Como ocorreu com o então presidente 

Washington Luís, em 1926. Essas recepções faziam sucesso entre a elite potiguar, nelas 

convidavam-se a família das alunas, sendo um momento de sociabilidades, arranjos, acordos, 

que em certos casos, poderiam resultar em casamentos. Ainda mais, essas festas eram 

consideradas uma espécie de teste para analisar os dotes domésticos das alunas, e também, se a 

escola estava cumprindo bem o seu papel. 

Ao sair da escola, essas alunas seriam as responsáveis por organizar essas festas nas 

suas casas para recepcionar os amigos e aliados do seu marido. Por isso, a importância atribuída 

a esses eventos. Vejamos com atenção a imagem abaixo sobre a aula de etiqueta e organização 

de jantares: 

 

Imagem VII – Aula de etiqueta e organização de jantares 

 

 

Fonte: (BARROS & MESQUITA, 2014, p. 67). 

 

A fotografia acima, registra um dos jantares entre as alunas no refeitório da escola, 

esses eram momentos ideais para a prática do que foi aprendido nas aulas de etiqueta. Exigia-

se dessas futuras “donas de casa” uma ornamentação requintada, com pratos e talheres 

ordenados de maneira apropriada, com copos e guardanapos sobre a mesa. Durante o jantar, 

esperava-se da mulher uma postura ereta e com os braços sobre o colo. Percebo na imagem 

acima, o predomínio da cor branca nos objetos, no pano que cobre a mesa e nas vestes das 

alunas. A valorização do branco era explícita no Plano de Ensino, que designava a 
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obrigatoriedade do uso da roupa branca durante as aulas, e fora do horário de aula, era 

recomendado o uso de roupas claras. Conforme Georges Vigarello (1996) e José Gonçalves 

Gondra (2004) a limpeza envolveu o imaginário das cidades, sua tecnologia e sua resistência, 

e que a recodificação do próprio conceito de limpeza teve, na burguesia emergente, um agente 

decisivo por intermédio da multiplicação dos tecidos leves e do branco, tomados como 

expressões da boa saúde. Isso posto, compreende-se que o branco era uma cor muito presente 

no dia a dia da escola, simbolizando a limpeza, a pureza, a ausência da sujeira, pela facilidade 

de ver-se qualquer vestígio de sujeira em sua superfície. As roupas marcavam não apenas o 

lugar da higiene, mas também, da identidade, do reconhecimento social e da distinção. De 

acordo com Carmem Soares (2011, p. 84), as roupas 

 

Poderosos elementos de manutenção ou de subversão de fronteiras simbólicas que 

indicam como os indivíduos, em épocas distintas, percebem a si próprios, sua posição 

nas estruturas sociais, nas negociações de status, nos lugares em que se veem, que 

almejam e em que podem ou não estar. É assim, por exemplo, que os processos de 

distinção e de afirmação de lugares sociais vão sendo também determinados pela 

roupa, o que contribui para o alto valor que ela ocupa como marcador social, como 

traço de distinção de classe. 
 

No centro da mesa encontrava-se um arranjo de flores deitado sobre, com pétalas ao 

redor como elemento da decoração. Dessa maneira, observo nessa fotografia uma montagem, 

uma representação de como uma mesa de jantar deveria ser de acordo com as exigências da 

“boa etiqueta”, ornamentado de uma forma considerada visualmente bela. Os corpos das alunas 

foram adestrados para a fabricação da imagem, posicionados com nenhuma espontaneidade, 

estando as jovens “engessadas”, visivelmente desconfortáveis frente a câmera. De fato, 

aprender a dominar o corpo e os gestos se apresentava como parte do refinamento das 

sociedades ditas civilizadas. Os cortes de cabelo das jovens eram à la garçonne70, corte que se 

popularizou entre a juventude feminina na década de 1920. No caso da fotografia acima, ela foi 

tirada no início da década de 1930. 

Partindo dessa perspectiva, o Plano de Ensino definia os conhecimentos de Economia 

Doméstica como: “[...] organização de uma festa. Modos de trinchar na mesa. Serviço de mesas 

em banquetes. Ornamentação de mesas para chá, almoços e jantares” (LIGA DE ENSINO DO 

                                                             
70 Esse corte de cabelo é marcado pela ambiguidade, pois enquanto se popularizava era encarado como penteado 

de homem, pouco feminino, muito associado as mulheres emancipadas. No entanto, ao longo dos anos 1920, 

tornou-se um penteado que representava juventude, utilizado por muitas mulheres, algo visível nas fotografias. 

Segundo Rosane Feijão de Toledo Camargo (2015, p. 4), “na Europa, o período ficou marcado pela figura da 

garçonne. O termo podia designar tanto uma jovem emancipada e independente como uma mulher que seguia a 

moda daquele momento”. 
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RIO GRANDE DO NORTE, 1945, p. 29). Na fotografia, abaixo, vê-se uma das festas 

realizadas na escola para recepcionar o governador Juvenal Lamartine, no final dos anos 1920: 

 

Imagem VIII – Recepção ao governador  

 

 

Fonte: (BARROS & MESQUITA, 2014, p. 70). 

 

Quando ocorriam esses eventos, algumas alunas eram selecionadas para 

recepcionarem e servirem os convidados, sendo esse um momento de grande expectativa para 

elas, conforme Noilde Ramalho (2004) em sua biografia. Eram selecionadas as alunas 

consideradas as melhores em servir a mesa, causando conflitos e tensões entre elas devido a 

competitividade e, sobretudo, por causa dos critérios de seleção que nem sempre agradavam a 

todas71. Esses jantares sociais realizados pela elite foi uma das marcas do comportamento 

burguês. De acordo com Maria Cecília Pilla (2008) e Nelson Schapochnik (1998) frente às 

mudanças no início do século XX, os conservadores procuraram restabelecer uma titularia 

honorífica, pois já não existiam mais os títulos de nobreza concedidos pelo regime imperial, ao 

mesmo tempo, que criavam um verdadeiro culto da aparência exterior, com vistas a qualificar 

de antemão cada indivíduo. Essa nova estrutura teria como principal resultado a construção de 

uma vida privada ligada ao público. Nesse sentido, a arrumação do espaço doméstico, revelava-

                                                             
71 No próximo capítulo retomarei esse assunto com mais detalhes. 
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se no cenário sofisticado da composição dos ambientes e nas novas formas de sociabilidade. 

Conforme Maria Cecilia Pilla (2008, p. 1), esses eventos eram simbólicos, pois:  

 

[...] a recepção na sala de jantar era palco dos espetáculos do bom comportamento, do 

exercício efetivo da arte da conversação, da etiqueta e do bom convívio social. Por 

trás disso estava toda uma mise-en-scène da preparação da casa, o luxo do mobiliário, 

a exposição da prataria, das finas porcelanas, dos cristais brancos ou coloridos, ao fino 

trajar do casal que recebia com distinção e preparo. 

 

A recepção adquiria a função de veículo informal pela disputa de cargos e privilégios, 

na qual estreitavam-se alianças financeiras, tramavam-se candidaturas políticas, estimulavam-

se intrigas entre concorrentes, estabeleciam-se compromissos matrimoniais, sendo um espaço 

de sociabilidades importante para a elite. Por outro lado, a matéria de Ordem Doméstica não 

compreendia apenas a realização de recepções, as alunas também aprendiam questões 

relacionadas ao planejamento do orçamento doméstico, sendo estimuladas a agirem com 

economia em relação as despesas da casa: 

 

[...] a mulher econômica cumpre administrar prudentemente os haveres dos seus, 
evitar desperdícios, gastos excessivos inúteis, etc. A ella, compete saber que do 

equilíbrio da despesa e receitas diárias, é que ordinariamente provêm a ordem, e 

tranquilidade de um lar, origem da paz e coherencia, de uma vida honesta 

(LAMARTINE, 1925, s/p). 

 

Novamente, percebe-se a preocupação com a felicidade doméstica, sendo o lar 

descrito como um espaço de tranquilidade e de paz, ignorando qualquer aspecto que demonstre 

o contrário nesse ambiente, como os casos de tensões e conflitos e, até mesmo, de violência 

doméstica que ocorria em muitos lares, nesse período (Cf: SOIHET, 1989). Além disso, é 

possível inferir por meio do discurso da Maria de Lourdes Lamartine os perigos de atribuir-se 

a responsabilidade por um lar harmonioso exclusivamente a mulher. Apesar dela não ser a única 

moradora da casa, tendo que dividir esse espaço com marido, filhos e conjugados, ela era 

responsabilizada por todos os conflitos e problemas domésticos, e se acaso, algo desse errado, 

era ela quem iria responder por isso perante a sociedade. 

Além do orçamento, a matéria de Lavandaria também fazia parte dos conhecimentos 

de Ordem Doméstica, na qual as alunas aprendiam o “[...] conhecimento e classificação dos 

tecidos”, “[...] estudos das substancias empregadas na lavandaria”, “[...] meios de lavagem”, 

“[...] uso prático das maquinas”, “[...] lavagem, anilagem, passagem de ferro, lustração e o 

dobrar de roupa branca” (LIGA DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE, 1945, p. 28). 

Além dessa, havia também a matéria de Costura, nas quais as alunas aprendem a utilizar a 
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máquina de costura, fazer peças de roupas como vestidos, chapéus, combinação72, camisolas, 

enxovais e o vestido do diploma, utilizado pela aluna na formatura do Curso Doméstico. 

Ainda na busca por esse lar ideal, além de todos esses aspectos, uma casa precisava 

ter um jardim. Por causa disso, com o intuito de educar as sensibilidades femininas e o seu 

senso estético, a Escola Doméstica possuía um jardim que era cuidado pelas alunas durante as 

aulas de Jardinagem. Nesse jardim, que ficava no lado externo da escola, elas plantavam flores, 

árvores, respectivamente, para tornar o ornamento da casa belo e para produzir sombra. Não só 

isso, elas mantinham também uma horta, para fins culinários. De acordo com Maria de Lourdes 

Lamartine, “[...] um jardim torna uma casa aprazível, dá uma impressão de poesia casta e 

constituí a mais agradável das distrações”. Sendo recomendado, para as jovens senhoras, o 

cultivo da jardinagem, como um meio para educar os sentidos estéticos relacionados a beleza, 

como também, para ocupar a mente e o tempo.   

Além de todos esses afazeres domésticos as mulheres deveriam investir parte do seu 

tempo para o “aperfeiçoamento” do corpo. No lar ideal, não poderia existir pessoas doentes, 

frágeis e preguiçosas. Em virtude disso, todos da família deveriam se exercitar, movimentar o 

corpo e melhorar o seu condicionamento físico. O culto ao belo e ao corpo se configurou como 

parte do comportamento moderno. Esse cuidado se investiria em nome da saúde, uma saúde da 

cabeça aos pés: 

 

[...] exercitar os músculos também era sinônimo de disciplina dos sentimentos a luz 

da razão, uma forma de adotar para a vida não apenas os princípios saudáveis, mas 

aquilo que exigia a religião, moral, o respeito. Pensava-se num cidadão benéfico e 

pronto para servir o Estado (SOARES JÚNIOR, 2015, p. 140). 

 

A prática da educação física foi incorporada no cotidiano das escolas, esperava-se do 

aluno, um cidadão obediente, servil e disposto para se sacrificar em nome da Pátria. O corpo 

produzido a partir dessas concepções exigia uma alteração imediata nos hábitos cotidianos dos 

indivíduos no que se relacionava aos cuidados de si. Exigia também uma educação específica, 

capaz de potencializá-lo (GOELLNER, 2013). Ou seja, os alunos aprendiam a cuidar do corpo, 

a estimula-lo, a potencializa-lo para ser o mais produtivo na lógica da sociedade industrial que 

estava surgindo. Embora, visasse o fortalecimento do corpo e da mente humana, a educação 

física era uma área marcada também pela generificação do corpo e das práticas de exercícios, 

organizadas e selecionadas a partir daquilo que considerava adequado as aptidões dos gêneros 

masculino e feminino. 

                                                             
72 Combinação é a denominação para a roupa íntima feminina desse período que era uma vestimenta fina usada 

por baixo do vestido. 
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De acordo com a tese de conclusão do Curso Doméstico da aluna Ilnah Pereira, de 

1925, para os meninos esperava-se que jogassem foot-ball, hipismo, natação, práticas que 

estavam se popularizando no Rio Grande do Norte. Enquanto isso, para as mulheres era 

recomendado esportes “menos violentos”, como a natação, a marcha, a dança, o tênis e a 

ginástica. Sobre a ginástica, um dos métodos que vinham se popularizando no Brasil no início 

do século XX era a ginástica sueca. Conforme, Iara Marina dos Anjos Bonifácio (2019), ela foi 

criada por Pier Henrik Ling (1776-1839), que buscava, por meio de movimentos simétricos e 

precisos, constituir um corpo harmonioso a partir de pressupostos científicos, caracterizando-

se como um método prático e racional. Ling organizou sua ginástica em: militar, médica, 

pedagógica e estética. O processo de criação desse modelo ginástico deu-se ao longo das 

primeiras décadas do século XIX, quando Ling, em 1813, propôs à coroa sueca a criação de um 

Instituto de treinamento físico para jovens por meio da ginástica. Tendo aceito a proposta, 

houve o início do Royal Central Institute of Gymnastics (GCI), local de formação de sujeitos 

aptos ao ensino da ginástica sueca. Uma das novidades dessa prática era a realização de 

exercícios físicos sem nenhum tipo de instrumento, sendo toda a atividade focada em 

movimentos precisos utilizando apenas o corpo. 

Conforme Carmem Soares (2005), o objetivo dessa educação do corpo era a economia 

dos gestos, marcada pelo exercício localizado e que despendesse o mínimo de energia. Sendo 

a fadiga um sinal da mal execução dos movimentos. De acordo com Azemar Soares Júnior 

(2015), dentre os principais motivos para justificar a presença da ginástica sueca nos programas 

escolares era o baixo custo financeiro e a facilidade para a sua incorporação na rotina individual 

dos alunos. Embora, a ginástica fosse feita em grupo nas escolas, ela também poderia ser 

executada individualmente, despertando assim o interesse das crianças que poderiam realizar 

até mesmo em casa sem o auxílio de monitores. Ademais, os movimentos da ginástica sueca 

asseguravam que o corpo seria trabalhado por inteiro, nenhum detalhe escaparia aos exercícios.  

Nesse caso, Ilnah Pereira defende a ginástica, porque “[...] contribue extremamente 

para desenvolver a funcção respiratória, amplia harmonicamente o corpo, tornando-o airoso, 

alto e esbelto, demonstrando a experiência, o contrário em outras gymnasticas, que fazem as 

pessoas baixas e largas e de menor resistência physica” (PEREIRA, 1925, s/p). Verifica-se no 

discurso da Ilnah Pereira a recusa em relação ao corpo gordo que era tido como um corpo 

doente, pouco atrativo, preguiçoso, recorrendo a necessidade de modificação. O corpo alto, 

magro, ereto, era símbolo da saúde e da boa forma. Segundo Georges Vigarello (2010) e Lígia 

Campos de Cerqueira Lana (2011), no contexto do Iluminismo, com o desenvolvimento da 

ciência e na busca por características mais precisas dos corpos, opõem-se pela primeira vez o 
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ideal de gordura corporal de homens e mulheres e, da mesma maneira, das classes sociais. 

Estigmatiza-se a ineficiência do corpo gordo e a palavra “obesidade” aparece como uma 

patologia humana. Os regimes, oriundos da descoberta da energia dos alimentos, propulsionam 

a nova ciência da alimentação, que acompanha uma “revolução da magreza” e a valorização de 

corpos esguios. Com isso, surge a preocupação exacerbada com os primeiros sinais de gordura 

que representavam um sinal de feiura, fraqueza, preguiça e doença. 

Em outro trecho, Ilnah Pereira afirmou que “[...] muitos sábios asseguram, e com 

razão, que um belo corpo desperta e forma uma bela alma” (PEREIRA, 1925, s/p). A associação 

entre a beleza do corpo e a beleza da alma reafirmava a importância dada ao corpo, como reflexo 

da alma e critério para avaliar-se o caráter de uma pessoa. Abaixo, vê-se uma fotografia das 

alunas se exercitando: 

 

Imagem IX – Aula de Dança 

 

 

Fonte: (BARROS & MESQUITA, 2014, p. 53). 

 

A fotografia acima foi tirada em 1917. Nela, é retratada uma das aulas de educação 

física, realizada ao ar livre como recomendavam os médicos e a atividade representada nessa 

imagem é a dança73, que, além da ginástica sueca, era um dos exercícios mais populares entre 

                                                             
73 No livro, do qual essa imagem foi retirada, a legenda atribuída a essa imagem diz ser uma representação das 

aulas de Balé. No entanto, pelos trajes e movimentos, percebe-se que não é o Balé, estilo de dança europeia, mas 



105 
 

as futuras “donas de casa”. Na imagem acima, observa-se várias meninas com roupas brancas, 

como exigido pela escola e pelo código de higiene. Elas estão exercendo movimentos iguais, 

copiando a professora à frente. Pelo estilo dos vestidos e dos penteados percebo que são 

característicos da década de 1910, quando as roupas eram mais volumosas, com várias peças, 

uma em cima da outra, aspecto percebido pelo volume dos vestidos. Além disso, pelo 

comprimento deles, parece terem sido feitos para facilitar o movimento, já que, nesse período, 

normalmente, os vestidos eram mais longos. Conforme Carmem Soares (2011, p. 86), no início 

século XX passou-se a valorizar na confecção das roupas para os exercícios físicos “o uso de 

tecidos leves que permitam ao corpo ‘respirar’; num certo sentido, as roupas desse período 

inauguraram uma ‘moda do natural’ e do ‘higiênico’” que viria a revolucionar a moda na década 

de 1920. 

Sobre a dança, segundo Ilnah Pereira, ela ajudava a manter o corpo esbelto, com os 

movimentos suaves e precisos, era divertida e esteticamente bonita de olhar. De acordo com o 

Programa da Escola, formulado em 1911, a educação física contribuía para “[...] combater a 

preguiça e corrigir a deformação do tórax”, enquanto isso, no Plano de Ensino de 1945, 

acrescentava-se a finalidade de “[...] dar agilidade, resistência e vigor ao corpo”. A cultura física 

era encarada como a principal ferramenta para o adestramento do corpo, que era alvo de 

imposições de cunho moral, estético e médico. Corpos estimulados para serem resistentes as 

doenças, aos desejos considerados “perniciosos”, a preguiça e a desobediência. 

O lar ideal era higiênico, saudável, acolhedor, maternal, idealizado para modificar os 

hábitos das famílias e, principalmente, o das mulheres. Além do conforto e da limpeza na sua 

estrutura física, ele também passava pelo crivo do Corpo Ideal, um corpo magro, limpo, 

racional e produtivo. Um corpo que não se rebela, pois, um corpo disciplinado e produtivo não 

tem tempo para outras coisas além do trabalho. Essa higienização dos hábitos se estabelecia 

também sobre a moral, que seria garantida por meio de uma educação rígida. No que tange a 

intelectualidade, na Escola Doméstica, esperava-se que a “dona de casa” soubesse português, 

aritmética, álgebra, história da civilização e geografia. Esses assuntos também estavam 

presentes nos programas de outras escolas, considerados elementares na formação do cidadão 

brasileiro. No caso da formação feminina, eles ganhavam um outro valor, o da mãe como a 

educadora dos filhos, sendo de suma importância que elas soubessem o mínimo para assim 

ensinar as suas crianças em casa.  

                                                             
sim, uma designação para danças em grupos, muito comum no Nordeste, como no caso dos grupos folclóricos 

regionais. 
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Para assegurar uma educação moral rígida, foi formulada a matéria de Educação 

Social que tinha o objetivo de ensinar as futuras “donas de casa” o seu “papel” na sociedade 

moderna. Era incorporada ao seu programa: 

 

[...] formação da sociedade brasileira [...] A sociedade no regime republicano [...] 

Educação feminina no Brasil [...] Exemplo educacional dos povos adiantados [...] O 

papel da mulher como agente da civilização brasileira [...] Como a mulher deve influir 

na coletividade [...] Iniciativa feminina na Suissa [...] A mulher e o problema do 

saneamento rural [...] Ação social e educadora da mulher [...] Pacifismo [...] Patria 

[...] As associações de assistência a Infância [...] A Escola Domestica de Natal. Sua 

finalidade humana e patriótica (LIGA DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE, 

1945, p. 27-28). 

 

O conteúdo da matéria de Educação Social estava centralizado em torno da questão 

da mulher na sociedade. Devido à instabilidade nas relações de gênero provocadas pela 

urbanização e pelo feminismo, somadas as preocupações morais que perpetuavam o imaginário 

social acerca do feminino, a Educação Doméstica procurava o estabelecimento uma educação 

moral e social para as futuras “donas de casa”. Essas aulas eram ministradas mediante a 

organização de palestras sobre um desses temas e não exigia exames de avaliação. O objetivo 

era conscientizar as jovens mulheres sobre os valores morais acerca da família e da importância 

da mulher no lar. Além disso, ela estava relacionada a uma visão patriótica que visava a 

educação da mulher para a atuação na sociedade como “auxiliar” do homem, sua companheira, 

que tinha como principal “missão” a constituição da família. 

Apesar de não ser uma escola confessional e defender a liberdade de escolha religiosa 

dos pais das alunas, a Escola Doméstica prezava por uma educação moral inspirada nos 

ensinamentos cristãos da Igreja Católica Apostólica Romana, sendo recorrente as menções a 

Jesus Cristo e a Deus em seus textos. Ademais, em um dado momento – não foi possível precisar 

uma data – a escola se converteu em catecismo, realizando Confissões, Primeira Eucaristia e 

Crisma. Outro aspecto interessante é que em eventos importantes era comum chamarem o Bispo 

com a finalidade da “benzer” à escola, como foi o caso da inauguração do prédio e algumas 

formaturas. 

Ainda, segundo o Programa da Escola de 1911, existiam três tipos de moral: a 

individual, que era relacionada aos deveres pessoais, a sensibilidade, a vontade e o vigor para 

o trabalho; a moral doméstica, que se refere aos deveres para com a família, criados e animais; 

e a moral social, que prezava a caridade por meio da iniciação experimental nos deveres para 

com os desvalidos, colaboração nas obras de educação popular, de beneficência, de assistência 

pública e privada. Tendo como três pilares: a pátria, o estado, o cidadão. 
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Essa matéria era complementada pela de Direito Usual. O intuito, era que as alunas 

aprendessem sobre: 

 

[...] tanto quanto possível, sob forma de conversação, princípios gerais, notícias sobre 

leis do tempo colonial. Constituição da Monarquia, Constituição da República, 

direitos do cidadão e declaração de direitos. E assim serão estudadas partes do Código 

Civil, principalmente sobre família, casamento, relações de parentesco; propriedade, 

sua aquisição e perda; contratos, suas espécies, formulas de contratos; sucessão 

legítima e testamentaria; inventario e partilha (LIGA DE ENSINO DO RIO GRANDE 

DO NORTE, 1945, p. 28). 
 

O objetivo era o ensino das leis, seus usos e implicações, pois acreditava-se que as 

mulheres deveriam saber um pouco sobre o Direito, e assim, em casos de necessidade utilizar 

desses conhecimentos. O conteúdo selecionado para formar o programa dessa matéria se 

baseava no que se acreditava importante para as mulheres saberem, como a Constituição e o 

Código Civil, no que tange a respeito do tópico do casamento. Nesse período, ainda existiam 

várias limitações legais para a mulher em decorrência da vigência do Código Civil de 1916, que 

considerava as mulheres casadas “absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil”, exigindo a autorização do marido para exercer diversas atividades, como ter uma 

profissão ou receber uma herança.  

Finalmente, depois das alunas aprimorarem várias das qualidades de “dona de casa”, 

para que o lar ideal fosse perfeito era necessário que elas tivessem um bom senso estético e 

cultural. Isto era reforçado por meio de uma educação estética que refinasse os seus sentidos e 

sensibilidades para a arte e para a beleza. A música, por exemplo, era um dos dotes admirados 

nas moças. No caso da Escola Doméstica havia aulas de piano, violino, violoncelo e canto, elas 

serviam para ensinar as meninas um ofício para se dedicarem, como também um meio de 

mostrarem a sua graça nos salões e bailes. As alunas eram convidadas para participarem de 

concertos nos eventos da escola e, dessa maneira, exibirem seus talentos. Tomaz Babini74, um 

dos professores de música, montou uma orquestra com as alunas, atividade prazerosa e de 

grande importância para a aluna Elza Silva, que dedicou a sua tese de conclusão do Curso 

Doméstico, em 1925, para defender a Arte Musical. 

O culto ao belo, ao civilizado, à elegância fazia parte da aprendizagem das futuras 

“donas de casa”. Assim, eram valorizadas qualidades acerca do refinamento dos gestos e dos 

gostos a partir da perspectiva de uma sociedade que se assemelhasse a europeia e a americana. 

Todo esse refinamento deveria ser demonstrado pela maneira pela qual a mulher organizava a 

                                                             
74 Thomaz Babini (1885-1949) foi um maestro nascido na Itália, mas viveu grande parte da sua vida na cidade do 

Natal e foi professor de música da Escola Doméstica. 
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sua casa e a decorava, em comparação com o padrão estético estabelecido nas relações sociais. 

Nesse sentido, uma das matérias complementares com o intuito de educar o senso estético das 

alunas era a de Educação Estética que, apesar de não possuir um horário de aulas, era articulada 

em conjunto de outras. No Programa da Escola de 1911 exigia-se que as alunas aprendessem 

“Desenho ornamental. Decoração das salas de visita e de jantar, dos quartos e da cosinha. 

Decoração vegetal das janellas, das varandas, dos aposentos. Confecção de bouquets. Esthetica 

da toilett. Musica e canto” (LIGA DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2011, p. 112). 

Nesse sentido, o lar ideal se constituía em uma família bela, dentro de uma casa elegante e com 

todos os moradores bem vestidos, limpos e arrumados. Todo o esforço seria avaliado nos 

eventos realizados na escola: “Há concertos, festas íntimas, conferencias e, às vezes, os 

visitantes almoçam no Estabelecimento, que adotou este regime para facilitar a pratica das 

educandas na vida social” (LIGA DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE, 1945, p. 30). 

Esse era o momento da avaliação das meninas e também da escola no seu papel como uma 

instituição formadora de mulheres.  

De acordo com Marina Maluf e Maria Lúcia Mott (1998), diante da variedade de 

questionamentos, experiências e linguagens, intelectuais de ambos os sexos se elegeram como 

legítimos responsáveis pela suposta corrosão da “ordem social” e da “quebra de costumes”, 

relacionadas as inovações nas rotinas das mulheres. Dessa maneira, conjugaram-se esforços 

para disciplinar toda e qualquer iniciativa que pudesse ser interpretada como ameaçadora à 

ordem familiar, tida como o mais importante “suporte do Estado” e única instituição social 

capaz de represar as intimidadoras vagas da “modernidade”. Nesse sentido, manuais de 

Economia Doméstica divulgavam para um público amplo o papel a ser desempenhado por 

homens e mulheres na sociedade, e sintetizava, utilizando a ideia do “lar feliz”, a estilização do 

espaço ideologicamente estabelecido como privado. Em meio a essas ações: 

 

Perversamente, acabou também por circunscrever a família ao “lar feliz”, onde a 

mulher é apresentada com rainha, escamoteando-se, assim, o drama da história, os 

conflitos, as diferenças e as relações de poder que se dão no seu interior, e atribuindo-

se às mulheres, sobretudo, às casadas, uma importância social como forma de 

indenização, já que as portas de acesso à igualdade de direitos com os homens foram 
cuidadosamente fechadas (MALUF & MOTT, 1998, p. 421). 

 

Essa produção imagético-discursiva do “lar ideal” e do “lar feliz” fazia-se presente nos 

jornais, revistas, propagandas, romances, rádio, cinema, fazendo parte de uma ordem do 

discurso acerca da família e, principalmente, da mulher. Esse lar que deveria ser higiênico, 

aconchegante, familiar, maternal, elegante, culto e moralmente aceito. Por outro lado, essas 

representações entravam em contradição quando se observava a desigualdade social no Brasil, 
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com famílias vivendo em situações de miséria e de insalubridade. Ao mesmo tempo, negava os 

conflitos familiares dentro desse espaço domesticado, conflitos que resultavam, em certos 

momentos, em violência física e psicológica.  

Portanto, por medo das mulheres abandonarem seus lares, emergem, nesse período, os 

discursos acerca da importância da maternidade para a vida feminina. Tendo sido, o surgimento 

da Puericultura um reflexo dessas questões, mas, por outro lado, esse também foi um recurso 

para o combate da mortalidade infantil que fazia parte do cotidiano das famílias. O processo de 

educação dos sentidos vivenciado pelas mulheres no início do século XX perpassava 

diretamente pela questão da maternidade. O medo delas abandonarem seus lares era 

demonstrado por meio das várias práticas de intervenção e de sensibilização feminina 

produzidas nas diferentes instancias de poder. O conhecimento científico, por exemplo, foi 

responsável pela enunciação maciça de discursos que ponderavam acerca da necessidade de se 

educar as meninas, mais jovens possível, para exercerem de maneira intuitiva a maternidade, 

dentro dos preceitos da higiene.  

Seguindo esse ponto de vista, a Puericultura resultaria na prática da observação do 

desempenho do bebê e no monitoramento do seu crescimento. De acordo com Luís Bonilha e 

Carlos Rivorêdo (2005), o termo “puericultura” surgiu em 1762, em um tratado sem 

repercussão do suíço Jacques Ballexserd. Em 1865, o médico francês Caron reafirmou o termo 

em sua obra La puériculture ou la science d’élever hygieniquement et phisiologiquement les 

enfants. A Puericultura se consolidou com a criação de ambulatórios para lactentes sadios por 

Budin, Variot e Doufours. Através do incentivo ao aleitamento materno e à esterilização do 

leite de vaca para os filhos das mães operárias que não podiam amamentar, esses serviços 

provocaram grandes impactos positivos sobre a mortalidade infantil local. Posteriormente, a 

Puericultura foi incorporada aos avanços da teoria microbiana, chegando ao Brasil em 1890, 

logo depois de ter sido difundida na Europa, trazida da França por Moncorvo Filho, que fundou, 

em 1899, o Instituto de Proteção e Assistência à Infância do Rio de Janeiro, uma instituição 

filantrópica que tinha o objetivo de amparar e proteger a infância necessitada. 

Esse lar ideal almejado pela Educação Doméstica chegava ao seu ápice com o 

nascimento dos bebês, produto final do casamento. Por causa disso, procurava-se estimular por 

meio de diferentes dispositivos, a produção do amor materno e da maternidade ideal. A matéria 

Puericultura tinha esse objetivo, de educar os sentidos e as sensibilidades das jovens meninas 

para o exercício da maternidade, como mãe-enfermeira. Fornecendo, assim, todo os 

conhecimentos e saberes acerca do crescimento do bebê. Abaixo, segue um trecho dos 

conteúdos dessa matéria no Plano de Ensino: 
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[...] a influencia da puericultura na educação feminina [...] Puericultura post natal [...] 

O recém-nascido a termo [...] Modificações que se passam no seu organismo, logo 
após o nascimento [...] Primeiros cuidados com o recém-nascido. O choro, o asseio 

corporal, o banho, a “toilette” ocular e umbilical, o vestuário, o berço, o acalento, as 

condições do ambiente, o sono, os primeiros alimentos, o mecônio, a calmetização 

[...] Asfixia [...] a técnica da amamentação [...] Higiene alimentar, física e moral da 

nutriz [...] Alimentação artificial [...] Meios de esterilização doméstica [...] preparo 

culinário das mucilagens, decoctos, sopas, caldos, mingaus, purées, etc. [...] A 

alimentação da criança sadia em suas diferentes idades, maximé em sua primeira 

infância [...] vantagens da vacinação contra a varíola, difteria, tuberculose, tifo-

paratifo, desinteria, etc. [...] hábitos viviosos e hábitos de saúde [...] influência 

educativa dos brinquedos. Educação intelectual e moral [...] (LIGA DE ENSINO DO 

RIO GRANDE DO NORTE, 1945, p. 26-27). 

 

Os conteúdos que faziam parte do programa de estudos dessa matéria eram 

selecionados a partir do que se reconhecia como o melhor método para o cuidado infantil e 

recomendado pela área da Pediatria. Eles se estendiam desde o cuidado direto com o bebê, suas 

necessidades, alimentação, educação e vacinação. Como também, sobre a mãe que era objeto 

dessa lista de cuidados, no entanto, apenas no que diz respeito a “higiene da nutriz”. Essa era 

uma matéria para apenas alunas matriculadas no quinto ano do Curso Doméstico, sendo 

obrigatório, nesse período, que todas as alunas permanecessem em internato. O Dr. Varela 

Santiago era o docente e médico responsável por essa matéria que funcionava em conjunto com 

outras, como Medicina do lar e Anatomia e Fisiologia humana, estudadas nos anos anteriores. 

A escola mantinha para essa finalidade: 

 

[...] uma Secção de Puericultura, instalada em um prédio apropriado, edificado de 

acôrdo com os preceitos da higiene moderna, sob a direção de um especialista, onde 
são recebidas crianças de 1ª e 2ª infancia, que ficam sob os cuidados das alunas do 5º 

ano domestico, as quais acompanham a evolução bio-psiquica das mesmas crianças, 

tratam das suas refeições, dão banho, levam-nas a passeios, sendo obrigadas a 

apresentar, no fim de cada mês, o resumo de suas observações diárias, tudo 

consignado na ficha respectiva, acompanhada dos gráficos devidos [...] Como auxiliar 

da Secção de Puericultura, há uma enfermeira a quem são confiadas as alunas doentes. 

Possue a Escola uma enfermaria devidamente isolada (LIGA DE ENSINO DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 1945, p. 20). 

 

A Seção de Puericultura ficava instalada na parte de trás da escola e nela estavam todos 

os equipamentos necessário para as aulas. Como era o objetivo da escola conciliar teoria e 

prática, a partir de um método imersivo e experimental: 

 

[...] no pavilhão, dotado da necessária aparelhagem, são recebidas crianças pobres, de 

diferentes idades, entregues à vigilância das alunas. As crianças mais tenras são 

cuidadas por suas mães, que as amamentam; todos os demais cuidados ficam a cargo 

das alunas, que, sob a vigilância do professor, acompanham o desenvolvimento 

infantil. Como auxiliar e dirigente da “Puericutura” há uma enfermeira [que depois da 

retirada da enfermeira miss Rose James o cargo passou a ser exercido por alunas 
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diplomadas pela Escola]. O numero de crianças internadas, sustentadas pela Escola, 

que tudo lhes fornece, varia de acôrdo com o numero de alunas do ultimo ano. Durante 

o período de férias escolares são as crianças restituídas às suas mães, recebendo 

roupinhas e auxílios, obtidos por quotizações entre alunas e professoras (LIGA DE 

ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE, 1945, p. 9-10). 

 

Eram escolhidas crianças pequenas para servirem como cobaias das alunas, as 

estudantes eram responsáveis por cuidar delas, como alimentar, limpar, ninar, educar, tudo 

deveria ser realizado por alunas, com a supervisão do professor. As crianças mais novas, que 

ainda amamentavam, eram cuidadas com o auxílio da mãe. Segundo as informações obtidas por 

meio da documentação, a escola possuía uma política de receber crianças carentes para o 

cuidado das alunas, essas crianças eram mantidas pela escola durante o ano, e nas férias, eram 

levadas por suas mães, enquanto a escola arcava com todos os custos. A quantidade de crianças 

variava de acordo com a quantidade de alunas matriculadas, porém, não há esclarecimentos 

sobre a faixa etária das crianças, baseando-se nas fotografias e nas atividades exercidas nas 

aulas, parece que eram recebidas crianças de zero a três anos, aproximadamente. Observemos 

a imagem abaixo: 

 

Imagem X – As “alunas-mães” e seus bebês 

 

 

Fonte: (BARROS & MESQUITA, 2014, p. 77). 

 

A fotografia acima é datada por volta dos anos 1940 e representa as “alunas-mães”, 

como eram chamadas, e os seus “filhos” nas aulas práticas de Puericultura. Todas elas estão 

uniformizadas, com seus vestidos e aventais brancos, toucas sobre os cabelos e com os “seus” 

bebês no colo. Devido as poucas informações obtidas em relação a esse experimento, não foi 
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possível saber se as crianças ficavam todo o tempo na escola, quem elas eram, quem eram as 

mães, como ocorria a seleção, quantas eram selecionadas por turma. Segundo a imagem acima, 

era um percentual de quatro bebês para dezesseis alunas.  

A Puericultura era uma das matérias mais conhecidas em relação ao Curso Doméstico, 

pela curiosidade que causava nas pessoas. A “escola de mães” ou “escola de donas de casa”, 

como era conhecida a Escola Doméstica, privilegiava bastante o conhecimento acerca do 

cuidado com os bebês, sendo frequente publicações desse tipo na Revista Escola Doméstica. 

Conforme a aluna Dolores Couto em sua tese de conclusão do Curso Doméstico intitulada O 

corpo e o espírito do bebê, de 1925, “[...] do perfeito desenvolvimento da criança depende o 

futuro da pátria”. Enquanto isso, para o médico Afrânio Peixoto75, em seu artigo A creação: 

Puericultura, publicado na Revista Escola Doméstica, em 1925, nomeia a Puericultura como 

“[...] um ofício de salvação pública”. Esse texto de Afrânio Peixoto, reproduzido na revista, 

também foi publicado no seu livro Noções de Higiene (1925a), no qual ele fez um parâmetro 

geral sobre o estudo da higiene, desde conhecimentos acerca da higiene do solo, alimentação, 

vestuário, asseio, habitação, até mesmo, educação escolar e trabalho. Acredito que esse livro 

tenha sido um dos materiais utilizados nas aulas de higiene da Escola Doméstica e descrevia 

instruções sobre como praticar a higiene, contendo ilustrações. No caso da Puericultura, ele 

instruía sobre a importância da ação das mães no asseio do corpo do bebê e no cuidado da sua 

saúde. Listando como se caracterizaria o regime alimentar da criança, de acordo com a faixa 

etária, como deveria ser a alimentação da mãe, a limpeza dos objetos utilizados pelo bebê, a 

importância do sono, etc.  

Além disso, alertava para os riscos do aleitamento “mercenário” e recomendava, em 

casos de mães que não pudessem amamentar seus filhos, o consumo do leite de vaca esterilizado 

como substituto. Em suma, a medicina pediátrica no início do vigésimo século tinha uma visão 

da Puericultura como a salvadora da nação, pela sua possibilidade de enfrentar o problema do 

grande número de doenças contagiosas que atingiam as crianças e a alta taxa de mortalidade 

infantil. Por outro lado, muito do conhecimento produzido, nesse período, prezava ideias 

eugênicas acerca da possibilidade de aprimoramento da raça humana através da ciência, o que 

gerou em decorrência uma tendência a teorias racistas. 

A Puericultura não era a única matéria responsável pelo monitoramento do 

desenvolvimento infantil. Outra matéria que existia, apesar da mudança de nome ao longo dos 

anos, era a Psicologia Pedagógica. Segundo Miryan Cruz Debiasi e Ademir Damazio (2017), 

                                                             
75 Afrânio Peixoto (1876-1947) foi um médico legista, político, escritor e professor baiano. Formou-se em 

Medicina na Faculdade de Medicina na Bahia, onde foi professor, e era conhecido pela sua simpatia pela eugenia. 
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a qualificação da Pedagogia como ciência começou a partir das contribuições do alemão Johann 

Friedrich Herbart (1776-1841), por meio da obra Pedagogia Geral, de 1805, considerada a 

primeira obra científica da Pedagogia. Além disso, é também ainda no oitocentos que surgiu a 

Psicologia, na busca da compreensão do funcionamento da mente humana. A união dessas duas 

áreas distintas, viria a constituir uma das premissas do conhecimento acerca do funcionamento 

da mente infantil e das teorias da aprendizagem.  

As alunas da Escola Doméstica além de “donas de casa”, eram chamadas, em alguns 

documentos, como “professorandas”, isso em decorrência, talvez, das tentativas de equivaler o 

Curso Doméstico ao Curso Normal, questão frequente ao longo dos primeiros cinquenta anos 

da escola. O Curso Normal ainda atraía a maioria das jovens que se interessavam em estudar e 

trabalhar no magistério, profissão bem aceita entre as mulheres. Como as mães eram 

consideradas as primeiras educadoras das crianças, o Curso Doméstico tinha uma matéria 

dedicada a educação dos filhos, sendo assim, as “donas de casa” eram consideradas as 

“professoras do lar”. Com efeito, a conciliação de várias áreas de conhecimento para a 

formulação dos saberes de como criar uma criança, consolidava a ideia de que a ciência poderia 

oferecer soluções para os problemas sociais e para a construção de uma sociedade 

“aprimorada”, ação que começava na família. Com esse propósito, a criança foi tomada como 

objeto da ciência, modificando o olhar sobre a infância: 

 

Na empresa da constituição da família nuclear moderna, higiênica e privativa, a 

redefinição do estatuto da criança pelo poder médico desempenhou um papel 

fundamental. De uma posição secundária e indiferenciada em relação ao mundo dos 

adultos, a criança foi paulatinamente separada e elevada à condição de figura central 

no interior da família, demandando um espaço próprio e atenção especial: tratamento 

e alimentação específicos, vestuário, brinquedos e horários especiais, cuidados 
fundamentados nos novos saberes racionais da pediatria, a puericultura, da pedagogia 

e da psicologia (RAGO, 1985, p. 117). 

 

Portanto, a associação entre a feminilidade, infância e lar foi tão intensa que suas 

imagens se entrelaçaram ao ponto de não se saber mais nem o começo, nem o fim dela. 

Afirmações como “rainha do lar”, “mãe de família” e “dona de casa” faziam parte daquilo que 

se reconhecia enquanto uma “identidade feminina”, povoando o imaginário popular. A seguir, 

investigo como esse processo resultou na construção de um padrão de feminilidade que emergiu 

através de várias iniciativas, em diferentes lugares do mundo, em torno de uma suposta “missão 

da mulher no lar” que resultaria em novos modos de subjetivação e de normalização feminina. 

E, também, como a Educação Doméstica assumiu a dianteira, nesse período, e suas relações 

com o feminismo. 

 



114 
 

2.3 A “missão” da mulher no lar e a emergência da “dona de casa cidadã” 

 

A responsabilização da mulher pela organização da casa e pelo cuidado dos filhos não 

foi uma novidade da modernidade. Na verdade, antes mesmo do século XIX, já se verificava 

uma divisão de tarefas que se organizava em uma visão dualista entre as atividades femininas 

e masculinas. Entretanto, na sociedade burguesa industrial e urbana percebia-se a emergência 

de práticas discursivas que prezavam uma suposta “missão da mulher do lar”, iniciativas que 

ocorriam em diferentes lugares do mundo e almejavam a “domesticação da mulher”76. As 

escolas domésticas, entre tantas outras iniciativas, contribuíram na construção desse protótipo 

de feminilidade em seus discursos. Uma “missão” que foi construída para aparentar ser parte 

da “natureza feminina” e que exigia habilidades multiprofissionais que seriam “aprimoradas” 

nas escolas domésticas, onde se reconhecia que “[...] é da mulher que depende a felicidade da 

família e esta é a nação em miniatura” (LIGA DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE, 

2011, p. 110).  

Na configuração do lar ideal era necessário a mulher ideal, peça chave desse projeto. 

Processo que teria como objeto o corpo feminino que era esquadrinhado, manipulado e 

formatado para adequar-se aos novos critérios estéticos, higiênicos e domésticos. Um 

movimento que visava a docilidade feminina, sua submissão e repressão, expurgando os 

sentimentos considerados nocivos, como a raiva, a libido, o prazer, substituídos pela abnegação, 

pela calma, pela subserviência. Foi na mulher que a Educação Doméstica fez o seu mais 

importante experimento, em dominar com “delicadeza” e paciência o seu corpo, e 

transformando-a na “cidadã ideal”, protótipo perfeito da sociedade que pretendia-se construir, 

a sociedade disciplinar (FOUCAULT, 2007). 

Nesse sentido, a mulher foi alvo dessa intervenção e alçada a protagonista dessa nova 

sociedade, na qual o lar e sua extensão se tornaram o suposto ambiente de “conquista” da tão 

almejada “liberdade” e “emancipação feminina”. Configurando, assim, a “dona de casa cidadã”: 

 

Cabe à dona de casa, que é sempre a mais interessada e deve ser a mais entendida 

neste assumpto começar o esforço afim de melhorar as condições actuaes. O que ella 

precisa comprehender é que a dona de casa é cidadã desta República, tanto quanto o 

homem é cidadão e tem suas responsabilidades para com a Pátria e seus deveres 

cívicos que comprir. Não há ninguém a quem este appello possa ser tão propriamente 

dirigido. Nunca os encargos foram collocados tão pesadamente sobre os hombros da 

mulher como agora. E’ que ella tem de passar de simples consumidora a produtora. 

                                                             
76 Aqui entende-se “domesticação da mulher” como um processo de assujeitamento e normalização da população 

feminina em torno desse ideal de “missão da mulher no lar” que visava uma educação dos sentidos e das 

sensibilidades femininas para a sua identificação com esse espaço e fomentar o seu desejo para o trabalho 

doméstico. 
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Hontem, a dona de casa precisava ocupa-se fatigamente nos labores domésticos. Hoje, 

devido ao progresso do mundo, já estes labores diminuíram um pouco (AZEVEDO, 

1921, p. 23-24. Grifos meus). 

 

O trecho acima foi retirado da revista Pedagogium. Ele pertence a uma tese de 

conclusão do Curso Doméstico da aluna Alzira Azevedo, do ano de 1921. Ele foi publicado na 

íntegra por um dos membros da Liga de Ensino do Rio Grande do Norte, o Sr. Manoel Dantas, 

no artigo intitulado “A ação social e educativa da Escola Domestica”. Nesse texto, ele reuniu 

duas teses das alunas recém-formadas, Alzira Azevedo e Ignez Dantas, como uma maneira de 

mostrar os conhecimentos aprendidos por elas na escola. No caso acima, observa-se na tese de 

Alzira Azevedo o predomínio do discurso patriótico em relação a ação da mulher na sociedade, 

como uma “dona de casa cidadã” que sabe qual é a sua “missão” no mundo e o seu compromisso 

com a sociedade. Assim, é possível reconhecer a existência de uma dualidade entre o trabalho 

patriótico masculino e feminino. Os homens seriam aqueles que iriam para o front de batalha, 

nas ruas, nos escritórios e nas guerras. Enquanto isso, a mulher seria aquela que deveria auxiliar, 

que participava como coadjuvante e cuidava do seu companheiro de batalha. O discurso 

patriótico dualista que designava e diferenciava o papel feminino e masculino na sociedade, se 

popularizou após o término da Primeira Guerra Mundial, fazendo constantemente 

comparações entre a guerra e a vida em sociedade.  

Sobre o papel da mulher, havia uma proliferação de conferências com essa temática. 

Ao longo da pesquisa dessa dissertação, em meio a documentação do período estudado, foram 

encontradas a conferência do Henrique Castriciano, “A educação da mulher no Brasil”, e 

também, a conferência, “O valor da mulher e a mulher brasileira”, anunciada no jornal O Porvir, 

em 1928, com os subtemas: “A educação da moça”, “a profissão para a moça”, “a missão da 

mulher no lar e na sociedade”, realizada pelo professor Manoel Agripino de Sant’Anna na 

cidade de Galvanópolis77.  

Ao analisar essas fontes a partir da perspectiva adotada pela Judith Butler (2019), é 

possível reconhecer que o ato de nomear é, ao mesmo tempo, o estabelecimento de uma 

fronteira e também a inculcação repetida de uma norma. Sendo assim, a linguagem é 

performativa no momento em que ela é reconhecida como uma repetição, regida por regras que 

dão sentido ao seu acontecimento aleatório, dentro de um contexto histórico, regional e 

institucional. A performatividade não é, assim, um “ato” singular, pois ela é sempre uma 

                                                             
77 O Porvir era um jornal independente, literário e noticioso, de publicação quinzenal da cidade de Galvanopolis 

(atualmente corresponde a cidade de Currais Novos), no Rio Grande do Norte entre 1926 e 1929. Era diretor 

Ewerton D. Cortez e o Redator Gerente M. Rodrigues Filho. Apesar de não ter sido incluído como fonte, utilizo-

o nesse trecho para exemplificar como se disseminavam o número de palestras públicas que tinham o objetivo de 

discutir a questão da “missão da mulher” na sociedade.  
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reiteração de uma norma ou conjunto de normas. E na medida em que ela adquire o status de 

ato “presente”, ela oculta ou dissimula as convenções das quais ela é uma repetição. Um ato 

performativo é aquela prática discursiva que efetua ou produz aquilo que ela nomeia, é uma 

inevitável prática de significação, de demarcação e delimitação àquilo que se refere. Esse 

processo de distinção tem alguma força normativa e, até mesmo, violência, pois, ele só pode 

construir através do apagamento, limitando “algo” ou “alguém” através da imposição de um 

certo critério e de um princípio de seletividade.  

Nesse sentido, o ato de nomear um conjunto de ações, discursos e comportamentos 

como “a missão da mulher”, delimitava a feminilidade a um princípio de homogeneidade, 

excluindo aquelas que não se enquadrariam dentro desses critérios. Nesse caso, irrompe uma 

divisão binária entre o que é masculino e o que é feminino, reconhecendo apenas duas 

possibilidades de existir, que são definidas a partir do órgão genital ao nascimento, delimitando 

o “quem deve o quê” e o “quem não deve”. 

O processo de (re)organização do espaço doméstico em um lar ideal, que se 

disseminou entre a burguesia no século XIX, veio acompanhado da tentativa de estabelecer uma 

nova norma no que corresponde às relações de gênero, que a partir desse momento, se 

estabeleceu através de requisitos mais criteriosos entre o que seria função masculina e feminina 

nessa “sociedade disciplinar” (FOUCAULT, 2007). A função masculina era a menos definida, 

pois o homem era considerado o “ser universal”, era dele que falava a filosofia, a ciência, a 

religião. Enquanto isso, a mulher era o “outro” nessa ordem discursiva, constantemente 

nomeada e qualificada para delimitar bem o seu lugar.  

Nesse sentido, a Educação Doméstica foi um movimento que visava estabelecer o que 

seria essa suposta “missão da mulher no lar”. Surgindo na Europa ainda no século XIX, suas 

metas eram impor um modelo de moral e de comportamento, enaltecendo a família como o 

“santuário” a ser preservado e alertando contra os perigos da rua, das quais todos deveriam se 

resguardar. Ao longo dessa pesquisa, foi encontrada uma matéria no Jornal do Commercio, 

publicada em 28 de maio de 1914, sobre a Educação Doméstica na Europa. Segundo a 

reportagem, havia diferentes modalidades desse tipo de ensino, sendo mais comum os cursos 

ambulantes que viajavam de uma comuna para a outra para ensinar as pessoas que viviam nos 

campos sobre os novos métodos agrícolas (rapazes) e domésticos (moças). Além disso, ela 

deveria contribuir para a prosperidade do lar rural e o para o desenvolvimento de sentimentos 

que impedissem o abandono dos campos.  
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[...] actualmente, a Allemanha, a Inglaterra, a Austria, a Belgica, a Dinamarca, a 

Hollanda, a Hungria, a Noruega, a Suecia, a Suissa têm escolas domesticas e agrícolas 

praticas. A concepção do ensino não é uniforme e se dá em alguns paizes uma 

educação mais agrícola do que domestica, em outros mais domesticas do que agrícola, 

tudo isso se subordina a necessidades locaes. [...]Os paizes mais adiantados 

comprehendem as suas vantagens. E hoje não se quer mais que o ensino seja 

generalizado a não ser na escola primaria, que aliás deve variar de programma 

conforme a producção e as possibilidades da região. A instrucção deve ser útil aos 

trabalhadores de cada zona de producção determinada (JORNAL DO COMMERCIO, 

28 mai. 1914). 

 

Observa-se acima, as tentativas de uma diferenciação na educação disponibilizada para 

a população em vários países da Europa, atendendo a critérios de classe, gênero e lugar. De 

acordo com Santa Guerra (1931)78, no relato sobre a sua viagem a Bélgica, ela afirma que havia 

diferentes modalidades de Educação Doméstica, entre elas havia as escolas domésticas 

agrícolas de ensino primário (complementar), de ensino médio (técnica) e superiores (para 

mestres). Além disso, no caso das escolas superiores, elas recebiam jovens de diversos lugares 

do mundo que estavam em busca de levar o conhecimento aprendido ali para os seus países de 

origem. A movimentação em torno da Educação Doméstica era grande, sendo realizado 

periodicamente congressos para se discutir essa questão, como foi o caso do panfleto 

encontrado na Escola Doméstica com o cronograma do VI Congrès International de 

l”Education Familiale, realizado em Bruxelas, no ano de 1949, comemorando também os 

cinquenta anos da Liga Belga de Educação Familiar. A formação dessas organizações era uma 

das maneiras encontradas para estabelecer conexões entre os interessados nesse assunto. 

Isto posto, é muito difícil precisar o início do movimento de Educação Doméstica na 

Europa, aparentemente, foi um processo disperso, ocorrendo em diversos países 

simultaneamente, tendo o seu auge na virada dos séculos XIX e XX. No caso da Suíça, foi 

possível encontrar alguns detalhes. Conforme Daladier Pessoa Cunha Lima (2004), tudo 

começou com o surgimento da Sociedade de Utilidade Pública das Mulheres Suíças, em 1888, 

que logo deu início à reivindicação do ensino doméstico obrigatório nas escolas. Ela foi 

responsável pela criação das primeiras escolas domésticas, como é o caso da École Menagère 

de Genebra, de iniciativa privada, em 1893. Suas ações se centravam na busca de expandir uma 

grande quantidade de escolas domésticas em toda a Europa, tendo um grande papel no 

convencimento do Estado Suíço de tornar essa modalidade de ensino obrigatório em 1904. 

A escola doméstica considerada referência no país era a École Normale pour la 

formation d’Instritutices d’Éscoles Menagére de Fribourg – a mesma que inspirou Henrique 

                                                             
78 Santa Guerra ganhou uma viagem do Governo do Estado para a Bélgica, em 1929, ao lado da sua colega recém-

formada, Alix Pessoa. O objetivo era conhecer como eram as escolas domésticas nesse país e trazer novidades 

para o Rio Grande do Norte.  
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Castriciano –, criada em 1898, e era destinada para a formação de instrutoras para as escolas 

domésticas. Sua criadora Mme. Marie Sophie Emile de Gottrau-Wetteville, segundo Daladier 

Pessoa Cunha Lima (2004), era uma mulher com uma fortuna própria e usufruiu de seus bens 

e de doações de terceiros para construir a escola. Além disso, em 1908 ela foi responsável por 

organizar o primeiro Congresso Internacional de Ensino Doméstico, que contou com a 

participação da Rainha da Romênia, da princesa de Baviera, da duquesa da Rússia, entre outros 

nomes da realeza europeia. Um fato interessante é que as mulheres tiveram uma grande 

participação no movimento de Educação Doméstica na Europa. Na verdade, o movimento de 

Educação Doméstica foi um movimento disperso e encabeçado por homens, intelectuais, 

cientistas, médicos, professores, que começavam a discutir sobre a importância da família, da 

maternidade e atribuíam as mulheres a responsabilidade sobre o aprimoramento das relações 

familiares. Posteriormente, mulheres se interessaram por essa temática e começaram a fazer 

associações femininas com o objetivo de proteger a infância e promover a educação feminina. 

Questão que foi apoiada por grupos feministas, mas não em sua totalidade. 

O movimento feminista e seus simpatizantes não viam essa questão de forma 

homogênea, havia discordâncias entre diferentes grupos e lideranças. Entre elas, algumas 

mulheres viam a Educação Doméstica de maneira positiva e acreditavam na conciliação entre 

o lar e o público que se materializava na figura da “dona de casa cidadã”, mas também, havia 

as que não viam a Educação Doméstica de maneira positiva, considerando até mesmo, como 

mais uma maneira de inferiorizar a mulher. Em parte, essas mulheres questionavam o destino 

natural para o trabalho doméstico feminino, considerando a possibilidade de existir diferentes 

tipos de mulheres e que nem todas possuíam a mesma vocação. Como é o caso de um dos textos 

publicados na revista Via-Láctea, intitulado Pelo Feminismo, de 1915, e assinado sob o 

pseudônimo de Martha Dolores79: 

 

Mas... nem todas as mulheres nasceram com as mesmas tendências; ellas variam como 

tudo o mais no mundo. Nem todas se resignam a agir somente no circulo que a 

sociedade lhes impoz. Tentam dilatal-o. Muitas existem, incapazes por natureza, de 

dirigir bem uma casa, de confeccionar qualquer trabalho manual próprio do seu sexo, 

que olham com desprezo um figurino, a quem não interessam as creações da moda, 

julgando trivialidades o que para outras constitue um mundo de attractivos. Nas 

investigações e descobertas das sciencias, nas artes, na política, na literatura, 

encontram, porem, tudo o que lhes satisfaça as aspirações (VIA-LACTEA, 2003, p. 

91). 

 

                                                             
79 Segundo Constância Lima Duarte e Diva Maria Cunha Pereira de Macêdo (2003), o pseudônimo de Martha 

Dolores pertencia a Carolina Wanderley, que também publicava sob o pseudônimo de Dinese, citado no primeiro 

capítulo. 
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Observa-se por meio desse trecho que nem todas reconheciam o lar como o “destino 

natural da mulher” e que defendiam a existência de outras possibilidades para elas. Esse trecho 

foi publicado posteriormente ao referenciado no capítulo anterior, Primeiras Nuvens..., sendo 

possível analisa-lo como uma crítica a Educação Doméstica, já que fazia pouco tempo da 

inauguração da Escola Doméstica, a qual já tinha sido criticada anteriormente na revista. 

Entretanto, o tema da divisão das tarefas domésticas igualmente entre homens e mulheres 

dificilmente era tocado pelas feministas nesse período. No texto acima, por exemplo, não há 

nenhuma menção relacionada, há apenas um trecho mencionando a possibilidade de se contratar 

uma empregada doméstica, no caso da “dona de casa” não querer fazer o serviço doméstico, o 

que demonstra bem a classe e a cor desse feminismo e a permanência da convicção de que o 

trabalho doméstico só pode ser realizado por mulheres, se não as ricas, as mais pobres ficavam 

com a responsabilidade.  

A preposição de que a “missão” da mulher estava no lar, atuava também como resposta 

ao movimento feminista, como um reforço a essa divisão de funções e tentativa de impedir uma 

expansão do espaço de atuação social da mulher. Cada vez que, essa citação era referenciada, 

outras eram mencionadas em conjunto, reforçando uma suposta “natureza” do sexo e de um 

“destino” “natural” e diferente para homens e mulheres. Essas práticas discursivas produziam 

uma aparência de natureza e reforçavam a predominância de comportamentos que sustentassem 

essa visão de mundo. Por exemplo, a maternidade era entendida como um “destino natural” 

para as mulheres e era considerada a parte mais importante do trabalho da “dona de casa 

cidadã”. Nesse sentido, várias iniciativas surgiam para “aprimorar” as habilidades maternas 

dessas mulheres, como é o caso da Escola de Mães80, nos Estados Unidos. Segundo um dos 

artigos da revista Pedagogium: 

 

[...] existirão dez centros de treinamento especial em cada uma das cidades 

importantes dos Estados. Estes centros comprehendem dez cursos, cada curso 

abrangendo dez lições. A finalização de qualquer curso capacita qualquer mãe a 

apoderar-se de um diploma, ou melhor, de um certificado. [...] os cursos abrangem 

tudo de que uma mãe precisa ter conhecimentos sólidos, desde a alimentação própria 

e o vestuário para as crianças até a psychologia infantil. As mães serão ensinadas, não 

apenas pelas palestras de autoridades medicas, porem também pela instrucção 

applicada a cada phase da vida infantil, começando com o estudo da influência pré-

natal (DANTAS, 1922, p. 46. Grifos meus). 

 

                                                             
80 As escolas femininas profissionais “para mães” citadas no texto foram criadas pelo Smith-Hughes Act, ou Lei 

Nacional de Educação Profissional, de 1917. Essa foi uma lei americana federal com o objetivo de promover a 

educação profissional vocacional dos estudantes de nível secundário, com cursos de agricultura, indústria e 

economia doméstica. Segundo a enciclopédia Britannica (2014), ela não atingiu os objetivos almejados pelos seus 

idealizadores e reforçou a desigualdade, em questões de raça, classe e gênero 
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Esse texto, intitulado Escola para as mães, foi escrito por Christovam Dantas81 em sua 

viagem para o estado da Georgia nos Estados Unidos. Ele acreditava que a existência dessas 

escolas seria uma ação positiva do Estado e trariam ótimos benefícios para toda a sociedade. O 

seu discurso é semelhante aos encontrados na Escola Doméstica, na defesa de uma educação 

que frisasse a aprendizagem da maternidade por meio de um ensino técnico e científico sob o 

cuidado com os bebês. Iniciativas desse tipo serviam para aumentar a desigualdade de gênero 

e para a naturalização da maternidade como uma atividade naturalmente feminina, como 

observa-se acima, ao nomear as alunas como “mães”, sem nem mesmo a garantia de já terem 

um filho. 

De acordo com Elisabeth Badinter (1985) em seu livro, “Um amor conquistado: o mito 

do amor materno”, o “amor materno” não constitui um sentimento inerente à condição da 

mulher, mas algo que se adquire e que se aprende a sentir. Sendo ele, produto de um longo 

processo, desde o final do século XVIII e que se popularizou a partir do século XIX. Dessa 

maneira, o “amor materno” aparece como um conceito novo em relação aos dois séculos 

precedentes, se estabelecendo em torno da exaltação do “amor materno” como um valor ao 

mesmo tempo natural e social, favorável à espécie e à sociedade. Igualmente nova é a 

associação das duas palavras, “amor” e “materno”, que significa não só a promoção do 

sentimento, como também a da mulher enquanto mãe. Conforme Elisabeth Badinter (1985), 

isso se tornou mais evidente após a publicação de Emílio, de Jacques Rousseau, em 1762, para 

que a “opinião esclarecida” começasse a comover-se. Pois, ainda nos séculos XVII e XVIII, o 

próprio conceito do “amor” da mãe aos filhos era outro: as crianças eram normalmente 

entregues, desde tenra idade, às amas, para que as criassem e só voltavam ao lar depois dos 

cinco anos. Amor que a autora nomeia como “amor ausente”, devido ao desapego das mães aos 

filhos. 

Abaixo, há um trecho do texto “A missão da mulher no lar” da Revista Escola 

Doméstica que associou essa função a figura da virgem Maria. 

 

[...] o christianismo fundou a família e estabeleceu o lar. No paganismo, o vício 

imperava. A mulher não tinha onde haurir a coragem para oppor a virtude as 

seducções do vicio. O Christo deixou-nos esse precioso legado, com o exemplo das 

mais acendradas virtudes, em Maria – o prototypo da Mulher Ideal. (POTYGUARA, 

1925, s/p. Grifos meus). 

 

                                                             
81 Não foi possível obter informações sobre a sua identidade, apenas que ele contribuía com textos para a revista 

Pedagogium, pois há outro texto assinado por ele no periódico.  
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Percebe-se no trecho acima a forte influência do Cristianismo no Brasil, 

principalmente do Catolicismo, que foi uma das religiões mais assíduas em defender a 

feminilidade cristã inspirada na “mãe do Salvador”, Nossa Senhora, a Virgem Maria. Essa 

mulher que “deu à luz” sem nunca ter tido relações sexuais, conhecida como a “concebida sem 

pecado” e como a “imaculada”. Dessa maneira, emergiu desse discurso a imagem da mãe que 

não faz sexo, assexuada, imaculada e santificada. Essa seria a mulher abnegada que abriu mão 

do seu filho em favor da humanidade, aquela que disse sim à Deus através do anjo Gabriel. 

Segundo Carolina Lemos (2006), em sua análise sobre como a maternidade divina e a 

maternidade humana foi construída simbolicamente e socialmente, conclui que as concepções 

da maternidade humana (da mãe) e da maternidade de Maria se fundiram, criando a figura da 

maternidade como uma prática sagrada. Enquanto isso, de acordo com Valéria Vilhena (2009), 

a constituição da maternidade divina de Maria é consenso entre os cristãos sejam eles católicos 

ou evangélicos. Embora os evangélicos não prestem cultos à Maria, sua maternidade virginal, 

logo divina, não é questionada. Esse ideal de comportamento feminino marcado pelo sofrimento 

materno é reconhecido pela literatura da área como marianismo. Da maternidade, muito mais 

que a paternidade, exige-se, normalmente, o papel de protetora, serviçal e cuidadora. 

No caso da sexualidade, de acordo com Carla Bassanezi Pinsky (2014), em sua análise 

de revistas femininas nos Anos Dourados, ainda nos anos 1940 e 1950 a sexualidade feminina 

permanecia como um tema praticamente inexistente nos magazines, até mesmo, quando o texto 

era dedicado as mulheres casadas. As revistas “100% familiares” se abstinham de tratar de 

“sexo”, “sexualidade”, “relações sexuais”, esses termos nem se quer apareciam, nem mesmo 

em contos e piadas. Esse silêncio contrastava com o grande número de textos referentes ao 

casamento e a maternidade. Ainda mais, Margareth Rago (1985, p. 62) também reforça essa 

observação: 

 

Frágil e soberana, abnegada e vigilante, um novo modelo normativo de mulher, 

elaborado desde meados do século XIX, prega novas formas de comportamento e de 

etiqueta, inicialmente às moças das famílias mais abastadas e paulatinamente às das 

classes trabalhadoras, exaltando as virtudes burguesas da laboriosidade, da castidade 

e do esforço individual. Por caminhos sofisticados e sinuosos se forja uma 

representação simbólica da mulher, a esposa-mãe-dona-de-casa, afetiva, mas 

assexuada, no momento mesmo em que as novas exigências da crescente urbanização 

e do desenvolvimento industrial, que ocorrem nos principais centros do país solicitam 

sua presença no espaço público das ruas, das praças, dos acontecimentos da vida 

social, nos teatros, cafés, e exigem sua participação ativa no mundo do trabalho. 

 

Essa “mãe de família” além de assexuada, maternal, afetiva, deveria saber tudo o que 

a ciência alertava sobre o cuidado com a saúde, pois quando um familiar ficasse doente, era ela 
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que deveria ser a sua socorrista. Como enfermeira da família ela fazia curativos, verificava a 

temperatura, administrava os medicamentos, auxiliava o médico e monitorava a alimentação 

dos seus pacientes: 

 

[...] eu não conheço nada mais prosaico do que um quarto de doente. É a matéria que 

se desfaz numa desaggregação de todas as horas, de todos os minutos. Mas vêde a 

poesia que se desprende como um halo de doce magnetismo dessa creatura dorida que 

cingindo o avental de dona de casa, disputa corajosamente à morte o seu querido 

enfermo (CASTRICIANO, 1993, p. 314). 

 

Esse trecho foi retirado do texto “O Ensino Doméstico” de Henrique Castriciano, 

publicado originalmente no jornal A’República, em 1915, no qual ele esclarece as vantagens 

dessa modalidade de ensino para as jovens moças. Em um certo momento, ele enalteceu as 

“mulheres-enfermeiras” da família que cuidavam dos enfermos e zelavam pelo bem-estar de 

todos da casa. Sendo reconhecida como uma heroína, aquela que “disputa corajosamente à 

morte” a vida do seu “querido enfermo”. Além dessa situação, outra que chama a atenção é a 

defesa mulher-professora, aquela que zela não apenas pela saúde física, mas também, pela 

moral e pelos “bons costumes” dos seus protegidos, questão retomada na tese de conclusão do 

Curso Doméstico, o lar ideal: “[...] a ella, é reservada a missão de educadora e formadora do 

caracter do cidadão e o dever de zelar pela educação de seus filhos (LAMARTINE, 1925, s/p). 

Esse tipo de discurso era muito recorrente, defendendo a mãe como a primeira 

educadora, aquela que cuida e ensina o seu filho a como viver em sociedade e como “servir” a 

Pátria. Ela quem deveria ser a protetora dos pequeninos e ensina-los a serem “pessoas de bem”. 

Se caso, não fosse a mãe da casa, seria a mãe da escola, a professora, mãe dos filhos dos outros, 

mantenedora dos bons costumes no espaço público, como discutido por Rossana Kess Pinheiro 

(2009). No entanto, mesmo que ela pudesse trabalhar, o imaginário da mulher abnegada, em 

sacrifício, vocacionada ao sacerdócio, não deixaria de existir. Se uma mulher decidisse como 

prioridade o trabalho, a consequência seria uma vida sozinha. A questão do trabalho era até 

estimulada para as jovens solteiras, como um meio provisório de vida até o casamento. Se a 

carreira e marido não combinavam e se não era moralmente admitido qualquer outro tipo de 

relacionamento afetivo que não objetivasse o casamento, trabalhar implicava, na maioria das 

vezes, solidão.  

Mesmo que a mulher não escolhesse o trabalho, mas sim, a família, ela não estava, 

necessariamente, impossibilitada de agir fora do lar, pois, essa “dona de casa” também era 

“cidadã”, ou seja, devia atuar onde quer que fosse em nome da família. Nesse sentido, um tipo 

de atividade incentivada as mulheres e que era estimulada também pela Escola Doméstica, 
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como discutido anteriormente, era a filantropia. Mulheres casadas eram incentivadas a 

ajudarem os desvalidos, as crianças abandonadas e as mulheres em situação de vulnerabilidade. 

Aqui encontra-se o estímulo à criação e participação em organizações femininas beneficentes 

como as que se expandiram no início do século XX, assunto discutido por Rachel Soihet (2012), 

sobre elas, a historiadora deixa claro que eram uma espécie de contraponto as organizações 

feministas da época. Essas mulheres se responsabilizavam para ajudar os pobres e desvalidos, 

principalmente, crianças e mulheres através da organização de eventos sociais nos quais os 

membros da elite participavam e realizavam doações. No Rio Grande do Norte, por exemplo, 

existiu as Damas de Caridades que davam aulas as meninas pobres e a Aliança Feminina, que 

atuou nos anos de 1920 e 1930 para ajudar as operárias da Fábrica de Tecidos de Natal (DIAS, 

2003).  

Em relação ao patriotismo feminino, ele era estimulado para a atuação da mulher como 

“auxiliadora” do homem nas questões sociais que poderiam ser associadas ao trabalho 

beneficente, organização de eventos e recepções que promovessem o assistencialismo, o 

cuidado com o próximo, o altruísmo. Como é recomendado na Revista Escola Doméstica: “[...] 

o amor do próximo – amor sublime o desinteressado – e o trabalho honesto, trarão a humanidade 

maiores benefícios do que os discursos e artigos incendiários, e as fantasias das orgulhosas e 

desequilibradas feministas” (POTYGUARA, 1925, s/p). 

Não raro, a feminilidade foi associada ao ideal de cuidar do próximo, ao desapego 

pessoal e a atuação social de regeneradora dos “bons costumes”. Era ela que fiscaliza a moral, 

a dignidade e simbolizava o ideal de “santificação” da sociedade, muito próximo do ideal 

cristão de mulher. Como é possível perceber, o feminismo aparecia, nesse caso, como uma 

sombra, uma “fantasia”, fruto do “orgulho” e do ego das mulheres “desequilibradas”. Em outro 

trecho, afirmava que “[...] o feminismo mal-comprehendido só terá como resultado o 

desenvolvimento das paixões violentas e dos instinctos viciosos” (POTYGUARA, 1925, s/p). 

A Educação Doméstica combate o feminismo, os “instintos violentos” e “restitui” a mulher ao 

seu lugar como companheira do homem e como “dona de casa”. Mas ela não é mais a “mãe de 

família” convencional, ela agora participa da sociedade, que é vista como uma “extensão” desse 

lar, assim, sua atuação corresponde a tudo aquilo que esteja relacionado ao lar, seja dentro ou 

fora dele. 

É sobre essa questão que a aluna Jacyra Barbalho teceu algumas considerações, na sua 

tese de conclusão do Curso Doméstico, A mulher Brasileira, de 1925. Nesse texto, a autora fez 

um trabalho de reconstituição histórica do papel da mulher na história do Brasil, relembrando 

nomes como Nísia Floresta e Maria Quiteria de Jesus, argumentando sobre a importância da 
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mulher na sociedade brasileira. Ela articulou sobre como essa mistura étnica foi benéfica em 

atribuir características de força, coragem e dedicação ao feminino. Em certos momentos, a 

autora mantém uma representação abnegada da mulher, tecendo elogios ao trabalho invisível 

exercido pelas mulheres que não disputavam a glória, como os homens: “[...] milhares de 

creaturas, de qualidades moraes superiores, verdadeiras almas de eleição, vivem escondidas, 

ignoradas. Mostram assim, que a mulher brasileira não perdeu o seu mais bello ornamento – a 

modéstia” (BARBALHO, 1925, s/p). Por conseguinte, “a missão da mulher no lar”, era uma 

missão modesta, feita nas sobras, de maneira invisível, mas, efetiva e transformadora. Com 

efeito, a missão da mulher era árdua, exigia dedicação exclusiva e pouco oferecia recompensa 

direta, essa que viria de maneira indireta, por meio da glória alheia, do prestígio do outro, do 

homem, dos filhos, que seriam lembrados e eternizados, enquanto ela, restaria o silêncio.  

Com o tempo, os frutos da Escola Doméstica se concretizaram em outras partes do 

Brasil através de outras escolas, algumas delas eram diretamente inspiradas nela e outras 

partilhavam de iniciativa semelhante. Por exemplo, conforme Palloma Victoria Nunes e Silva 

(2019), em 1927, foi criada a Escola Doméstica de Brazópolis em Minas Gerais, por iniciativa 

de Wenceslau Braz junto ao patrocínio da Sociedade Protetora da Instrução, que era um grupo 

de cidadãos de Brazópolis dedicados à instrução da juventude local e regional. Em 13 de maio 

de 1927, teve início as aulas sob a direção das Irmãs da Providência, tendo como primeira 

diretora a Irmã Maria Otávia. O programa dessa instituição foi pensado a partir dos programas 

europeus, mais precisamente da Bélgica, mas era explicitamente de formação católica. A escola 

possuía alunas internas e semi-internas. Sendo que, em 1932 passou a ser denominada como 

Escola Normal de Economia Doméstica Nossa Senhora Aparecida, incorporando em seu 

programa duas formações distintas, o Curso Doméstico e o Curso Normal. 

Segundo Paula Sônia de Brito (2004), na cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte, 

também foi criada uma escola semelhante, como foi o caso da Escola Doméstica Popular 

“Darci Vargas”, inaugurada em 17 de outubro de 1943 e idealizada pelo Bispo Diocesano de 

Caicó, Dom José Delgado, em colaboração das freiras do Colégio Santa Teresinha do Menino 

Jesus também em Caicó. Inspirada na Escola Doméstica da cidade do Natal, a sua diferença 

estava no seu caráter popular. Ela funcionava como uma mistura entre as casas de caridade e as 

escolas domésticas populares da França, destinada para a educação das jovens pobres. O seu 

funcionamento era em regime de internato e gratuito para as alunas mais pobres da cidade. O 

curso tinha a duração de três anos e também era explicitamente católico. 

Enquanto isso, na cidade de Cuiabá no Mato Grosso, foi criada a Escola Doméstica 

Dona Júlia, inaugurada em 1946 que também tinha um Curso Doméstico de duração de três 
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anos. De acordo com Gabriella Moura da Silva e Nilce Vieira Campos Ferreira (2020), ela era 

chamada assim em homenagem a escritora Julia Lopes de Almeida e era inspirada no programa 

da Escola Doméstica da cidade do Natal. A escola funcionava em modelo de semi-internato 

sob o patrocínio da Legião Brasileira de Assistência. Apesar de ser inspirada na Escola 

Doméstica não encontrei vínculos diretos entre essas duas instituições.  

Por conseguinte, no mesmo ano, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi criada a 

Escola Técnica Feminina Ernesto Dornelles, uma escola pública, onde também foi 

implementado um curso de Educação Doméstica na modalidade do Ginasial Industrial e 

Técnico82. Segundo Guacira Louro & Dagmar Meyer (1993) o seu objetivo também era o de 

fornecer uma formação escolar para a dona de casa. A organização das matérias era mais 

aproximada ao modelo das escolas técnicas femininas americanas e funcionava como os outros 

vários cursos técnicos oferecidos pela escola. Como as escolas supracitadas, ela não tinha 

nenhum vínculo direto com a Escola Doméstica, no entanto, partilhavam dos mesmos ideais e 

visões sobre o feminino. 

É de grande relevância perceber que apesar de serem instituições distintas e sem 

vínculos diretos, partilhavam da mesma formação discursiva em relação produção de discursos 

sobre a educação feminina. Elas eram inspiradas no “culto da domestidade” na medida em que 

o lar passava a adquirir um conjunto de papéis de ordem social, política, religiosa e emocional 

muito mais amplo que antes. Consideravam que a administração e o cuidado do lar tinham se 

tornado mais complexos na sociedade, principalmente, em relação as novas tecnologias e 

sociabilidades. Nesse sentido, outros conhecimentos passaram a ser considerados 

imprescindíveis, sendo necessário explicar por que aquele o lar, espaço que era “natural” para 

a mulher não continuava sendo o lugar onde ela “naturalmente” adquiria os saberes 

supostamente necessários para a sua atuação (LOURO & MEYER, 1993). 

Como efeito, o ideal de “rainha do lar”, “mãe de família”, “dona de casa” daria as 

bases para a construção do suposto lar ideal, esse que seria produto direto da ação feminina. 

Ela constituía o principal alicerce dessa nova sociedade projetada pela elite burguesa higienista 

em vários lugares do mundo. Uma identidade articulada com outras que viriam a se integrar e 

se complementar dentro desse ideal social que nunca chegou a ser concluído realmente como 

imaginavam, devido a ação do tempo e a “crise dos paradigmas” enfrentadas pela sociedade 

ocidental. No entanto, isso não quer dizer que não foi frutífero, ao elaborar uma imagem 

feminina que se enraizaria com força no imaginário social. Como discutido por Judith Butler 

                                                             
82 Esse curso era composto por sete matérias: Culinária, Puericultura, Sociabilidade, Contabilidade Doméstica, 

Serviço Doméstico, Artes Domésticas e Dietética Infantil (LOURO & MEYER, 1993).  



126 
 

(2003) compreender a identidade como uma prática, e uma prática significante, é compreender 

sujeitos culturalmente inteligíveis como efeitos resultantes de um discurso amarrado por regras, 

e que se insere nos atos disseminados e corriqueiros da vida linguística. Abstratamente 

considerada, a linguagem se refere a um sistema aberto de sinais, por meio dos quais a 

inteligibilidade é insistentemente criada e contestada. Como organizações historicamente 

específicas da linguagem, os discursos se apresentam no plural, (co)existindo em contextos 

temporais e instituindo convergências imprevisíveis e inadvertidas, a partir das quais são 

geradas modalidades específicas de possibilidades discursivas. 

Portanto, a imposição da “missão da mulher no lar” não ocorreu sem resistências, a 

própria existência da norma implica algo que se quer controlar, formatar, excluir e delimitar. 

Apesar de todo esforço em se “domesticar a mulher”, ela escapava, se expandia e preenchia 

outros lugares. No próximo capítulo, discuto como as trajetórias de cinco antigas alunas 

convergiram com os ideais da escola, entre elas: Santa Guerra, Maria de Lourdes Lamartine, 

Alix Pessoa, Francisca Chicuta Nolasco e Noilde Ramalho, diplomadas, respectivamente, em 

1921, 1925, 1928, 1929 e 1939. Dessa maneira, investigo como o ensino doméstico foi 

importante na formação subjetiva dessas mulheres e como marcou as suas experiências por 

meio da análise dos vestígios deixados por elas. 
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Capítulo III 

“Revelam alguma educação, até mesmo no 

pisar”: experiências escolares e modos de 

subjetivação da feminilidade 
 
 
 
 
 

“A Escola Doméstica era e é um referencial:  
‘Esta moça é aluna ou ex-aluna da Escola’, 

é um passaporte para a entrada e  
permanência em qualquer fronteira,  

em qualquer ambiente, em qualquer sociedade. 
O perfil da moça da Escola é a finura,  

o respeito, a elegância de gestos e atitudes,  
o saber entrar, o saber sair, o saber decidir e,  

sobretudo, o saber fazer.   
Ao sair daí, a aluna está com as ferramentas  

para em qualquer ambiente que for viver, 
 no meio rural ou urbano,  

com ou sem facilidades financeiras,  
construir e gerir uma família.  

(Eulália Duarte, Uma Escola Suíça nos Trópicos) 
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3.1. Experiências escolares e performances do gênero: os vestígios das alunas em pauta 

 

Discreta no agir, no falar, no vestir, no chegar e no sair, Noilde Ramalho revela grande 

elegância em todas essas oportunidades e em todos esses aspectos. Aliás, a palavra 

elegância, no seu sentido mais abrangente, adequa-se, perfeitamente, à sua 

personalidade e à sua maneira de viver, como se fosse a mão em uma luva. Esse 

apanágio se exercita, também, na fidalguia da forma de receber, propiciando as 

grandes recepções que ocorreram e ocorrem na Escola Doméstica. Jessé Dantas 

Cavalcanti, em seu depoimento, diz que Noilde Ramalho é “a maior anfitriã que natal 

já viu” (LIMA, 2004, p. 31). 
 

Descrições como essa transcrita acima não eram uma raridade no que tange as alunas da 

Escola Doméstica. A ênfase em como eram discretas, elegantes, simpáticas aparece em 

diferentes opiniões daqueles que tentaram resumir as qualidades de alunas e ex-alunas da 

escola. O trecho supracitado foi retirado da introdução da biografia de Noilde Ramalho, texto 

escrito por Daladier Pessoa Cunha Lima, que tece vários elogios à sua biografada. Além disso, 

ele produziu imagens sobre como era essa mulher, uma personagem que marcou a história da 

Escola Doméstica ao dirigir esse estabelecimento por 65 anos.  

Ser ou ter sido parte da Escola Doméstica carregava inúmeras expectativas sobre a sua 

performance do gênero. Uma moça formada pela escola precisava preencher certos requisitos 

da feminilidade. Ela precisava ser simpática, boa anfitriã, pois era treinada para isso. Uma boa 

anfitriã que sabe receber diferentes pessoas e é responsável para que nada saísse do controle, e 

por deixar todos os seus convidados confortáveis. Uma mulher que também era discreta, que 

falava baixo, não brigava, não interrompia e não chamava a atenção para si. Nesse sentido, tais 

descrições inscrevem-se em uma supervalorização da manutenção de um padrão de 

feminilidade pautado na mulher considerada delicada, gentil, elegante, fina, obediente e 

discreta. Tais descrições sobre Noilde Ramalho não se encerram nisso: 

 

O seu característico fascínio cresce e transborda quando se trata de crianças, evidência 
de forte aura maternal. Há uma permanente e natural empatia entre ela e essas 

pequenas criaturas, em vínculo afetivo que se manifesta com rapidez e 

espontaneidade. Seus gestos de afeição, carinho e alegria cativam as crianças de 

forma impressionante (LIMA, 2004, p. 31-32. Grifos meus). 

 

Há algo de fascinante no ato de descrever alguém, em como se entrelaçam as 

expectativas de quem fala em relação as características de quem é descrito. Por exemplo, no 

trecho acima, Daladier Pessoa Cunha Lima (2004) não economizou nas qualidades de Noilde 

Ramalho, entretanto, suas impressões sobre aquilo que qualifica essa mulher se baseia em 

noções de quais qualidades seriam admiradas nas mulheres. Nesse ponto, ele evidencia uma 

suposta “forte aura maternal” de Noilde Ramalho, uma mulher dedicada ao cuidado das 
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crianças, que apesar de não ter tido filhos, carregava em sua “essência” as qualidades de uma 

mãe. Uma “mãe dos filhos dos outros” como era esperado das professoras. Em seguida, ele 

evidenciou o vínculo afetivo que “espontaneamente” exercia sobre as crianças, “seus gestos de 

afeição, carinho e alegria cativam as crianças”, não de qualquer maneira, mas de modo 

“impressionante”. Algo que é importante de perceber nesse ato de descrever é se o seu objeto 

de descrição fosse um homem, seriam evidenciadas as mesmas qualidades? Ou o ato de 

descrever também é atravessado pelas expectativas de gênero? Por que essas qualidades de 

Noilde Ramalho são descritas e não outras? Talvez, porque o simples ato de descrever alguém 

também se enquadra dentro das regras discursivas do que pode ou não ser dito em uma situação, 

nesse caso, descrever uma mulher não seria igual descrever um homem. Aquilo que seria visto 

como qualidade ou defeito também seria atravessado por uma normatividade de gênero. 

A razão pela qual eu escolhi iniciar esse capítulo pelas descrições de Noilde Ramalho, 

realizadas por Daladier Pessoa Cunha Lima (2004), foi para evidenciar como os enunciados 

acerca de como eram ou deviam ser as jovens formadas da Escola Doméstica produziam 

discursos sobre elas. Discursos que eram carregados por expectativas de gênero acerca do 

feminino. As alunas da escola não eram apenas mulheres, mas mulheres elegantes, delicadas, 

maternais, discretas, afetuosas, carinhosas, alegres, econômicas, ou seja, as mulheres perfeitas.  

Isto posto, nesse capítulo recorri a análise dos vestígios encontrados de cinco antigas 

alunas dessa instituição escolar, seus nomes eram: Santa Guerra, Maria de Lourdes Lamartine, 

Alix Pessoa, Chicuta Nolasco e Noilde Ramalho, formadas, respectivamente, em 1921, 1925, 

1928, 1929 e 1939. De algumas delas encontrei pouquíssimos vestígios de suas existências, 

enquanto outras, obtive um pouco mais. O meu objetivo era encontrar seus escritos e 

informações sobre como foram as suas vidas após a experiência escolar, para assim, perceber 

quais as marcas deixadas pela escola em suas vidas. Sobre algumas delas foi mais fácil esse 

trabalho pela grande quantidade de rastros deixados por elas, no entanto, outras foi na sutileza 

que percebi tais marcas. 

Entre o material que foi analisado para a composição desse capítulo há uma biografia, 

uma autobiografia, alguns artigos publicados na Revista Escola Doméstica, entrevistas, livros 

e informações dispersas na internet. Essa diversidade de materiais deve-se ao rastreio que fiz 

dessas mulheres e de onde elas apareceram. Nesse sentido, procurei encontrar os modos de 

subjetivação do gênero nos rastros deixados por essas mulheres e as possíveis marcas que a 

Escola Doméstica deixou na vida delas. 

 A historiadora Michelle Perrot (1989, p. 18) afirmou que a “forma de relação com o 

tempo e com o espaço, a memória, como a existência da qual ela é o prolongamento, é 
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profundamente sexuada”. Aliás, ao discutir sobre porque escrever a história das mulheres 

argumentou sobre a ausência delas na narrativa histórica que por muito tempo negligenciou sua 

presença ao priorizar acontecimentos voltados para a política de Estado, espaço dominado por 

homens. Além disso, Michelle Perrot (2007) argumentou haver uma assimetria sexual das 

fontes, nas quais as mulheres são, geralmente, mais imaginadas e representadas que autoras dos 

seus próprios relatos. O simples fato de não permanecerem com seus sobrenomes após o 

casamento, por exemplo, simboliza o pouco caso que se fazia das mulheres. De fato, ao longo 

dessa pesquisa, alguns poucos nomes de ex-alunas foram encontrados, sendo recorrente a 

sensação de falta, e até mesmo, certa estranheza. Pois, centenas de mulheres estudaram na 

Escola Doméstica, no período que dedico essa dissertação, no entanto, são raras as suas 

aparições em outras fontes, pesquisas, ou nomes que de alguma maneira alcançaram algum 

posto relevante na memória coletiva. Aliás, as poucas alunas que encontrei vestígios além do 

nome, estão nesse texto. 

Primeiramente, um dos materiais analisados foi a biografia de Noilde Ramalho 

intitulada Noilde Ramalho: uma história de amor pela educação assinada por Daladier Pessoa 

Cunha Lima (2004). Nesse livro, o autor procurou narrar a história de vida da personagem 

biografada a partir dos momentos considerados mais importantes da vida dela. Durante a leitura, 

ele articula as falas de Noilde Ramalho obtidas por meio de entrevistas com as dele. Além de 

trazer alguns materiais extras como é o caso da entrevista da ex-aluna Alix Pessoa sobre como 

foi a sua experiência como diretora da escola. Esse texto foi uma fonte importante para a escrita 

desse capítulo pela riqueza de detalhes. Apesar, é claro, da desconfiança que é preciso ter de 

biografias que tentam retratar a vida de pessoas influentes e muito conhecidas, principalmente, 

quando o biografo é um amigo, colega de trabalho e familiar83 da personagem biografada e não 

esconde que o intuito do seu livro é mais enaltecer que revelar algum lado obscuro da 

biografada. Esse livro é uma homenagem a figura de Noilde Ramalho, legitimando uma 

memória sobre essa mulher tão conhecida no cenário educacional do Rio Grande do Norte. 

Outro livro que serviu de fonte para esse capítulo foi a autobiografia de Chicuta Nolasco 

intitulada Menina feia e amarelinha escrita por ela mesma e publicada em 1973. Sua 

autobiografia é um pouco mais reveladora, entretanto, não deixa de ser uma seleção de 

acontecimentos narrados a partir das intenções da autora que passa rapidamente por alguns dos 

acontecimentos de sua vida. Michelle Perrot (2007) afirma que há poucas autobiografias de 

                                                             
83 Daladier Pessoa Cunha Lima é reitor da UNI-RN atualmente e trabalhou por muitos anos ao lado de Noilde 

Ramalho, tendo participado da criação dessa universidade ao lado dela em 1999. Os vínculos familiares que tinham 

era por parte do pai de Noilde Ramalho que era irmão mais novo da avó materna de Daladier.  
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mulheres, pois esse tipo de escrita de si, normalmente, está associada ao balanço final de uma 

vida, mais frequente de pessoas públicas. Sendo esse um privilégio para poucas pessoas e menos 

ainda mulheres. Essa é uma das razões para ter conseguido encontrar duas narrativas biográficas 

de ex-alunas, já que Chicuta Nolasco ficou muito conhecida por ter sido a primeira diretora da 

Escola Normal de Natal e Noilde Ramalho diretora da Escola Doméstica 

Conforme Alômia Abrantes da Silva (2008) tomar a “escrita de si” como uma fonte para 

a análise da construção da subjetividade permite problematizar questões que dizem respeito à 

época e ao que a liga ao nosso tempo, sendo uma perspectiva muito mais rica do que indicá-la 

como a possibilidade de restaurar um rosto. Dessa maneira, vale muito mais a pena trazer essa 

“escrita de si” para uma análise do sujeito e sua relação com o ambiente que o cercava que de 

procurar uma suposta “verdade”: 

 

É certo que comumente somos tentados a pensar na escrita pessoal como uma 

manifestação do “eu” mais verdadeiro, contudo, se a tomamos para uma análise 

histórica, não podemos nos deixar tragar pelo confortável desejo de que temos ali uma 

pessoa revelada, entregue numa prática que, por ser íntima, amorosa, é destituída de 

artimanhas, táticas, das tramas de uma micropolítica, que tecem sua historicidade. E 

procurar marcar nossa leitura com estas percepções tampouco é colocar em xeque a 

sinceridade do outro, daquele que escreve, fazer juízos de valoração (SILVA, 2008, 

p. 195). 

 

Conforme Arlette Farge (2017b), o importante aqui não é saber se os fatos relatados 

ocorreram exatamente dessa maneira, mas entender como se articulou a narrativa, as relações 

de poder que permeiam a produção do discurso, o desejo de convencer e o uso de palavras que 

se pode tentar descobrir se foram emprestadas ou não de modelos culturais locais. Ou seja, a 

“escrita de si” deve ser analisada a partir de uma leitura de como o sujeito é atravessado pela 

sua temporalidade e espacialidade e como ele subjetiva regras sociais e produz discursos. Nesse 

sentido, o objetivo é analisar as intenções do dizer, os interesses dessas mulheres ao 

descreverem a si mesmas e as suas vidas, o cuidado para não tomar seus discursos como 

verdadeiros, mas também, não atribuir julgamento de valor sobre o que dizem.  

Michel Foucault (1992) em seu texto intitulado A escrita de si aponta alguns caminhos 

para se pensar o lugar do sujeito enquanto escritor de si mesmo e como a escrita funciona como 

um exercício de subjetivação do discurso. Apesar de utilizar como exemplos as cartas e diários, 

é possível a partir dessa perspectiva, questionar o lugar não apenas da escrita de si, mas também, 

da descrição de si para o outro, seja no ato de escrever como também de falar de si mesmo. 

Segundo Michel Foucault (1992, p. 150): 

 
Escrever é pois “mostrar-se”, dar-se a ver, fazer aparecer o rosto próprio junto ao 

outro. E deve-se entender por tal que a carta é simultaneamente um olhar que se volve 
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para o destinatário (por meio da missiva que recebe, ele sente-se olhado) e uma 

maneira de o remetente se oferecer ao seu olhar pelo que de si mesmo lhe diz. De 

certo modo, a carta proporciona um face-a-face. 

 

Escrever sobre si envolve não apenas aquilo que o escritor pensa sobre si mesmo, mas 

também, o que ele permite que o outro, a quem se dirige, veja. É uma relação entre as 

expectativas daquele que escreve/fala em relação as expectativas daquele que lê/escuta. Nesse 

caso, não é uma relação solitária, mas sim, pública, pois a biografia é destinada a um público e 

do desejo de construir uma memória de si. 

Ângela de Castro Gomes (2004) recomenda o cuidado com a materialidade desse tipo 

de escrita, principalmente, porque a escrita de si pode vir em diferentes formatos, como os 

diários, cartas, biografias. Acrescento também as entrevistas, os pronunciamentos, vídeos, pois, 

os tipos de narrativas de si variam com o tempo e o espaço também. Ademais, pensar a 

materialidade, possibilita também estar atento para a questão da “ordem da escrita” de como os 

eventos são narrados, sua relação com o tempo, a escolha dos que seriam os fatos relevantes, 

dos marcos temporais que deveriam ser contados. Além disso, tem toda uma indústria literária 

que oferece as regras para que uma biografia seja publicada, selecionando quais vidas merecem 

ser narradas e quais eventos merecem ser rememorados. 

No caso da ex-aluna Santa Guerra foi encontrado um tipo de narrativa diferente, ela foi 

responsável por uma atuação na imprensa, assinando uma coluna intitulada Vida Feminina no 

jornal A Ordem84 e publicou alguns livretos, intitulados O ensino doméstico na Bélgica (1931) 

e A grandeza da educação familiar (1970), nos quais ela fala sobre a sua experiência como 

educadora e sobre como deveria ser a educação feminina. Ainda mais, sua escrita foi 

direcionada para uma militância educacional em favor da Educação Doméstica, tendo sido a 

principal entusiasta dessa modalidade de ensino no Rio Grande do Norte. Apesar de ser uma 

escrita profissional, entendo os relatos profissionais também como uma escrita de si. De acordo 

com Ângela de Castro Gomes (2004, p. 18) “há também os textos que procuram registrar, 

evidentemente não de forma exclusiva, fatos referentes a uma temporalidade basicamente 

profissional, assumindo características de linguagem mais distantes de uma escrita íntima, sem 

deixar de ser uma escrita pessoal”. Isso fica evidente nos escritos de Santa Guerra, nos quais 

ela fazia constantemente o movimento entre a sua experiência enquanto mulher e a sua atuação 

profissional. 

                                                             
84 O jornal A Ordem é um periódico publicado pela Arquidiocese de Natal a partir de 1935. Esse periódico tinha o 

interesse de publicar artigos de opinião e notícias seguindo um viés ideológico católico. Suas notícias estavam 

relacionadas a um ideal conservador de sociedade e de família. As edições as que tive acesso datam 1935 a 1952 

e estão disponíveis no site da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
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No caso de Alix Pessoa e de Maria de Lourdes Lamartine o movimento é um pouco 

diferente. A priori, Alix Pessoa aparece em poucos momentos, primeiro em sua entrevista para 

Daladier Pessoa Cunha Lima (2004), depois no livreto de Santa Guerra, O ensino doméstico na 

Bélgica (1931), e no texto assinado por ela mesma intitulado Crispim e publicado na Revista 

Escola Doméstica, em 1926. Uma vez que, há menos vestígios dela e de sua escrita, procurei 

trazer esses poucos momentos mesmo assim, pois Alix Pessoa além de aluna também foi 

diretora da Escola Doméstica. Enquanto isso, o caso de Maria de Lourdes Lamartine é um 

pouco diferente. Além de aluna, ela trabalhou como auxiliar no laboratório de Puericultura da 

Escola Doméstica após se formar. Sendo que a única vez que encontrei uma escrita sua foi na 

sua tese de conclusão de curso O lar ideal, publicado na Revista Escola Doméstica, em 1925. 

Um fato interessante que me fez decidir acrescentá-la nesse texto foi o fato de ter participado 

do grupo das primeiras eleitoras brasileiras em 1928, devido a lei que autorizou o alistamento 

feminino no Rio Grande do Norte e por haver registros do seu entusiasmo pelo sufrágio 

feminino no texto Perfis, publicado na Revista Escola Doméstica, em 1925.  

Portanto, não procuro reconstruir quem foram essas mulheres, mas encontrar em seus 

registros e memórias os modos como se assujeitaram a uma normatividade do gênero feminino. 

Sobretudo, encontrar em seus discursos seus modos de subjetivação em relação as suas 

experiências enquanto alunas, professoras e diretoras da Escola Doméstica. Desse modo, 

pretendo dialogar com Michel Foucault e sua compreensão acerca dos modos de subjetivação. 

Para ele o sujeito não é uma substância, mas uma forma, sempre diversa, e conclui que o que 

lhe interessa é “a constituição histórica dessas diferentes formas de sujeito, em relação aos jogos 

de verdade” (FOUCAULT, 2004, p. 275). Sendo a descrição das diversas tecnologias, de si e 

dos outros, uma preocupação constante em sua obra. Dessa maneira, a subjetivação pode ser 

entendida, concomitantemente, como sujeição, e também, como resistência, em sua relação 

com as práticas de governo. Segundo João Leite Ferreira Neto (2017, p. 18): 

 

A política da subjetivação em Foucault é indissociável de um trabalho que sujeitos 

“individuais ou coletivos” realizam sobre si mesmos, a partir de elementos que 

compõem seu ambiente cultural, social e institucional. Não é uma espontaneidade, 
mas um conjunto de ações trabalhosas, exigentes, que por vezes exigem um custo 

pessoal. Este trabalho, é realizado como atividade de si para consigo, em interação 

com um conjunto de elementos que o envolvem e o atravessam. 
 

Com o intuito de complementar o pensamento foucaultiano acerca da subjetivação 

Nikolas Rose (2001, p 166) afirmou que “[...] a subjetivação em questão não é um produto nem 

da psique nem da linguagem, mas de um agenciamento heterogêneo de corpos, vocabulários, 

julgamentos, técnicas, inscrições, práticas”. Com efeito, o ato de existir e de “ser” alguém 
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atribui-se numa multiplicidade de expressões e na invenção de si que é constante e impossível 

de ser capturada em sua plenitude. 

Portanto, nesses vestígios foram encontradas marcas desses modos de subjetivação, 

atravessados por uma historicidade que foi analisada em articulação com padrões de 

feminilidade e uma regularidade na performance do gênero que, inevitavelmente, estava 

entrelaçada na vida dessas mulheres com a sua escolarização na Escola Doméstica. A seguir, 

analisei alguns desses relatos acerca do dia a dia na escola. 

 

3.2. Educação dos sentidos, burlas e experiências estudantis 

 

As protagonistas deste primeiro tópico são as ex-alunas Chicuta Nolasco Fernandes e 

Noilde Ramalho. Isso deve-se ao fato de que foi em suas biografias que encontrei relatos e 

descrições sobre como era o cotidiano escolar. Apesar da relativa grande quantidade de 

discursos sobre a Escola Doméstica, instituição que era alvo constante da opinião alheia, havia 

um certo receio por parte das alunas em falar sobre as suas memórias na escola. Embora, 

afirmassem que foi uma experiência maravilhosa, que aprenderam muito e que devem bastante 

de quem se tornaram a escola, evitam citar nomes das pessoas ou falar muito sobre o dia a dia 

na escola. 

Chicuta Nolasco Fernandes, em sua autobiografia intitulada Menina feia e amarelinha, 

publicada em 1973, é a que mais expressa opiniões sobre a escola e rememora certas situações, 

apesar de deixar claro na introdução que não tinha pretensões de descrever o que acontecia na 

escola. Em seu livro, Chicuta Nolasco Fernandes escreve uma história de sua vida, 

principalmente, sua trajetória profissional. Por isso, a ordem de escrita do seu texto é iniciada 

ainda em Jardim de Piranhas/RN, cidade onde nasceu e viveu sua infância. Depois, ela narra 

sobre a sua entrada na Escola Doméstica, em 1923, e sua formatura, em 1929, com uma vaga 

de trabalho já garantida em Recife/PE, onde foi convocada pelo então Governador do Estado 

para contribuir na reforma do ensino que ele estava planejando. Apesar, de tal iniciativa ter sido 

abortada após o golpe de Estado que originou a Revolução de 1930, na qual os governadores 

foram depostos e substituídos por interventores nomeados pelo Governo Federal. Em sua volta 

para a cidade do Natal/RN, Chicuta Nolasco conseguiu uma vaga de emprego como professora 

na Escola Doméstica, e posteriormente, foi convocada a uma vaga como professora na Escola 

Normal de Natal e nomeada enquanto diretora em 1951. Esses foram os acontecimentos 

escolhidos por ela para demarcar as principais mudanças e desafios que passou em sua vida. 

Aliás, o livro é dedicado às suas ex-alunas que por ventura viessem a se sentir inferiores, sendo 
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essa a razão do título. Chicuta Nolasco Fernandes almejava compartilhar suas experiências, 

para aquelas que se enxergavam como meninas feias e amarelinhas, sem graça e sem muito 

talento e pudesse, dessa maneira, inspira-las. 

Enquanto isso, a outra protagonista desse tópico, Noilde Ramalho, nasceu e viveu sua 

infância na cidade de Nova Cruz/RN. Aos 16 anos, ela foi aprovada no teste de admissão para 

a Escola Doméstica e pelo seu bom resultado foi alocada para o segundo ano do Curso 

Doméstico, isso no ano de 1936. Em 1939, ela formou-se e no ano seguinte foi chamada para 

ser professora na escola, sendo que, não demorou para que, em 1944, ela fosse convidada para 

ser diretora provisória e efetivada em 1945, com apenas 25 anos. A vida de Noilde Ramalho foi 

toda dedicada à Escola Doméstica, pois, praticamente, dos seus 16 anos até o fim de sua vida, 

aos 90 anos, permaneceu nesse estabelecimento. Em sua biografia, publicada em 2004, a ordem 

da escrita é estabelecida através dos acontecimentos que definiram a sua trajetória profissional. 

Iniciando-a ainda na infância e na relação que estabelecia com seus familiares. Posteriormente, 

dedica-se a descrever como foi a experiência de aluna da Escola Doméstica e seu contrato direto 

como professora e diretora. Dedicando grande parte da sua trajetória como diretora da escola e 

das conquistas que obteve. 

 

Imagem XI – As capas dos livros sobre Noilde Ramalho e Chicuta Nolasco Fernandes 

 

 
Fonte: As capas foram fotografadas pela autora (2020). 
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A biografia de Noilde Ramalho foi publicada pela Liga de Ensino do Rio Grande do 

Norte, em 2004, quando a biografada tinha 84 anos. Foi atribuída a responsabilidade pela sua 

produção ao Daladier Pessoa Cunha Lima. São no total dezenove capítulos, divididos entre as 

memórias da infância, da família, do tempo como aluna, professora e diretora da Escola 

Doméstica. Evidenciando uma lógica cronológica para os eventos considerados mais decisivos 

da vida de Noilde Ramalho, em um primeiro momento, para posteriormente, dedicar-se 

exclusivamente a atuação dela apenas como diretora, percebendo o entrelaçamento da história 

de Noilde Ramalho com a Escola Doméstica. Nos últimos capítulos, ele dedica um para as ex-

diretoras, destacando a presença de Alix Pessoa com uma entrevista dela. Em outro ele fala 

sobre o surgimento da Escola Doméstica, realizando uma pesquisa com o auxílio da Embaixada 

Brasileira na Suíça para obter informações sobre a escola doméstica suíça que inspirou a 

brasileira. 

Enquanto isso, a autobiografia de Chicuta Nolasco Fernandes foi publicada três décadas 

antes, com o selo da Companhia Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). O texto é dividido em vinte e seis capítulos, que se debruçam sobre a infância, vida 

escolar e profissional de Chicuta Nolasco Fernandes. Ela se concentra nos fatos que considera 

como importantes para a formação da sua personalidade, principalmente, de como ela deixou 

de ser uma jovem tímida do interior, sem muitas pretensões, e se tornou a primeira diretora da 

Escola Normal de Natal. Além disso, pelo tempo da publicação, sua materialidade foi 

prejudicada, sendo essa versão fotografada da capa acima resultado de uma restauração da obra 

realizada pela Biblioteca Zila Mamede (UFRN). 

É interessante que estou lidando com a biografia de duas mulheres muito bem sucedidas 

profissionalmente, em uma época muito difícil para que elas ocupassem cargos de liderança. 

Bem como, o fato de terem estudado em uma escola que visava a formação de “donas de casa” 

primariamente, elas subverteram, em parte, tais expectativas e tornaram-se muito mais 

conhecidas por suas habilidades profissionais que domésticas. Porém, isso não significa que 

tais relações profissionais não se estabelecessem através de relações de poder sobre o gênero 

que comprometiam também o seus sucessos.  

Há muitas semelhanças na trajetória dessas mulheres e nas experiências que 

compartilharam como alunas da Escola Doméstica, apesar da diferença de idade entre elas e de 

terem frequentado a instituição escolar em décadas distintas. Primeiramente, elas evidenciam 

em suas biografias a rígida disciplina presente na escola. Sendo, uma característica que elas já 

percebiam antes mesmo de entrarem como alunas na instituição, devido a reputação da escola. 

Chicuta Nolasco Fernandes afirmou que, nesse período, não era comum para as famílias pagar 
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os estudos de suas filhas, pois a educação de mulheres não era lucrativa, em comparação com 

a dos rapazes. Devido a menor possibilidade das mulheres trabalharem e, principalmente, em 

profissões bem remuneradas. Apesar disso, o interesse de matricula-la na Escola Doméstica foi 

do seu pai que desejava que sua filha tivesse mais “oportunidades na vida”. Ele tinha dúvidas 

se mandava sua filha para a Escola Normal de Natal ou para a Escola Doméstica, porém, o que 

o fez decidir pela segunda escolha foi o desejo de colocar a sua filha em uma escola com 

internato, pois sendo uma família do interior e sem familiares na capital, precisavam de uma 

escola em que ela pudesse também morar. 

Enquanto isso, Noilde Ramalho afirmou que a ideia de estudar na Escola Doméstica foi 

muito bem recebida pelos seus pais, já que várias das suas primas estudaram nela. A escola era 

encarada como uma instituição séria e estabelecida no que se refere a educação feminina no 

Estado. Aprovada no teste de admissão, logo, ela e sua mãe organizaram o enxoval, item 

obrigatório para a aula que viesse a estudar na escola. Nele, eram exigidas colchas brancas para 

cama de solteiro, cobertor, fronhas, toalhas de banho e rosto, vestidos, uniformes, aventais, 

roupas de ginásticas, etc. (LIGA DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE, 1945, p. 32). 

O ato de preparar enxovais, normalmente, era responsabilidade da mãe da jovem e sua 

preparação acontecia quando a sua filha solteira se casasse ou quando saia de casa por outra 

razão, nesse caso, ela iria para um internato. Em virtude disso, é importante salientar que essas 

jovens já tinham uma bagagem de práticas de subjetivação do gênero incorporadas no seu meio 

familiar e social de onde advinham, sem negar que com a experiência escolar tais práticas 

viriam a aprimorarem-se. Conforme Noilde Ramalho, ao chegar na escola: 

 

Como acontece até hoje, as alunas, sem distinção de novas ou antigas, são recebidas 

com muita festa e há sempre uma aluna escalada para informar à novata os 

procedimentos do dia a dia. No meu caso, toda a expectativa da chegada, a forma de 
vida, agora teria a regência de um regulamento que pontuava o horário de levantar, 

cuidar do trabalho doméstico, de varrer e limpar uma peça de casa, as refeições, o 

horário das aulas, banho, recreio, preparar as lições, e, finalmente, dormir 

(RAMALHO, 2004, p. 89). 

 

Dois rituais foram destacados por Noilde Ramalho no trecho acima. O primeiro é a 

recepção da aluna recém-chegada que era introduzida por uma aluna mais velha, isso oferecia 

uma prática de hierarquização entre as mais novas, que deveriam obedecer, e as mais velhas 

que serviam de modelo. Assim, as alunas deveriam ser apresentadas ao universo escolar, suas 

regras, do que deveria ou não fazer, evitando mal-entendidos. O segundo, é a rígida disciplina 

diária, pois todas as alunas seguiam um regulamento que pontuava o horário de acordar e todas 

as atividades obrigatórias até a hora de dormir. Dessa maneira, evitava-se que o ócio ocupasse 
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o tempo das jovens. Ademais, se elas estavam se preparando para serem “donas de casa”, 

deveriam agir como uma, pois o trabalho doméstico é uma atividade que exige uma rotina 

exaustiva de atenção por, praticamente, 24 horas por dia, excluindo apenas as horas de sono. 

Complementando, Chicuta Nolasco afirmou que: 

 

As moças que ali estudavam, em vez de somente prendas e letras, piano ou violino, 

aprendiam ainda a varrer, cozinhar, costurar, fazer hortas e jardins, cuidar de crianças, 
desde recém-nascidas, recebiam com distinção as pessoas e conversavam com 

qualquer um, homem ou mulher, e, para isso, aprendiam boas maneiras ao falar, 

receber, comer e conviver (FERNANDES, 1973, p. 18). 

 

Esse era o grande diferencial da Escola Doméstica, as alunas passavam os seus dias 

entre aprender as letras, matemática, história e varrer, cozinhar, cuidar de crianças e receber 

pessoas. Essa última era evidenciada pela grande quantidade de eventos realizados na escola, 

nos quais todas as alunas eram observadas acerca das suas habilidades sociais. Uma 

característica destacada por Chicuta Nolasco Fernandes é que uma aluna deveria receber as 

pessoas com distinção, independentemente, de quem eram essas pessoas, se era homem, 

mulher, pobre, rico. A “dona de casa” deveria saber quais os códigos sociais para cada pessoa 

que ela estava recepcionando, sabendo reconhecer as diferenças entre receber o Presidente ou 

um amigo da família. A boa anfitriã era aquela que dominava as minucias da recepção social, 

controlava os conflitos e as situações que trouxessem desconforto.  

Conforme Chicuta Nolasco Fernandes, “havia uma sobriedade quase monástica, 

realçada pelo asseio rigoroso, em todas as dependências. [...] Aliás tínhamos de tudo, um pouco 

à estrangeira e era o que tornava a Escola diferente e discutida” (FERNANDES, 1973, p. 46). 

Essa sobriedade quase monástica era percebida pela simplicidade do espaço escolar, havia uma 

organização com poucos móveis, sem muitos artifícios decorativos e as alunas eram 

responsáveis por grande parte das atividades domésticas. Com efeito, esse caráter estrangeiro 

da escola dava-se pela administração por diretoras estrangeiras durante os primeiros treze anos. 

O tempo em que essa aluna passou na escola foi entre as administrações de Allexandra Von 

Schimnilpfeig (1923), origem alemã, Edwirgs Schuller (1924), origem alemã, Izabel Baird 

(1925), origem irlandesa, Julia Serive (1926), origem francesa, e Maria Emiliana Silva (1927-

1930), a primeira diretora brasileira.  

Sobre a atuação da ex-diretora Leora James, que administrou a escola entre 1919 e 1922, 

Chicuta Nolasco Fernandes, que apesar de ter entrado após sua administração, afirmou que sua 

reputação era uma alegoria presente na escola, mesmo com ela ausente: “eram os comentários 

repetidos, e eu pensava numa diretora onipotente, onisciente e onipresente, pois, a lenda rezava 
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que ela usava sapatos de borracha e surpreendia as alunas, ora na cozinha, ora no dormitório, 

ora no jardim” (FERNANDES, 1973, p. 46). Impossível não lembrar do panóptico descrito por 

Michel Foucault (2007), sobre o qual o mais importante não era quem vigiava, mas o efeito 

dessa vigilância, em que o vigiado incorporava essa vigia sobre si, até mesmo quando ela não 

era exercida efetivamente. Ou seja, Leora James era mencionada até mesmo quando nem mais 

habitava a escola e a sua presença era exercida através dos comentários sobre o quão silenciosa 

ela era, ao pegar as alunas de surpresa em alguma suposta atividade proibida. O medo de serem 

pegas fazendo alguma travessura permeava o imaginário dessas alunas e deixava-as sobre 

alerta. Sendo esse o principal efeito da disciplina. 

Chicuta Nolasco Fernandes evidencia que “o vestuário era simples, branco de 

preferência ou cores muito claras”. Sendo “o mobiliário, o mais pobre, sem excluir decência e 

elegância” (FERNANDES, 1973, p. 46). A simplicidade da Escola Doméstica, quando 

funcionava na Ribeira, foi descrita como um aspecto importante sobre a funcionalidade da 

escola. Sendo rememorado também por Noilde Ramalho (2004) como um aspecto importante 

que passava a ser incorporado às subjetividades das alunas, pois, essas duas ex-alunas se 

reconheciam enquanto mulheres simples e sem muitos luxos. 

Há um acontecimento descrito por Chicuta Nolasco Fernandes (1973) que ilustra bem o 

ideal de simplicidade e economia doméstica vivenciado na escola. Segundo a ex-aluna: 

 

[...] a horta cuidada pelas alunas, fornecia alguns legumes que deveriam ser totalmente 

aproveitados na cozinha. [...] houve um tempo em que as berinjelas tanto cresceram 

como produziram com tamanha abundância, que tiveram de ser usadas, uma vez, 

como prato principal do almoço: berinjela recheadas, sendo que a carne passava pela 

casa de Nosso Senhor85. [...] por isso foi “um Deus nos acuda”! As alunas rebelaram-

se contra semelhante almoço e deixaram intactas, nos pratos, as famosas berinjelas. 
Reunidas foram ou mandaram pedir permissão à Diretora para comprar almoço ou 

algo de comer, fora da Escola. [...] A diretora negou sumariamente (FERNANDES, 

1973, p. 47). 

 

O caso das berinjelas é interessante em vários aspectos. Primeiramente, observa-se o 

fato de que havia uma política de não desperdício na escola. Todos os alimentos precisavam ser 

utilizados o mais completo possível. Além disso, os vegetais que eram plantados na horta da 

escola deveriam ser consumidos na refeição diária das alunas. O que não agradava todo mundo, 

pois, nem todas elas gostavam dos alimentos oferecidos pela escola, no entanto, elas eram 

obrigadas a comer o que a fosse decidido pela administração. Aliás, vale a pena ressaltar que, 

nem sempre as alunas concordavam com as decisões da direção, sendo que, nesse caso, elas se 

                                                             
85 No trecho “a carne passava pela casa de Nosso Senhor” quer dizer que a carne estava custando muito caro, por 

isso, era comprada apenas eventualmente para as alunas. 
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recusaram a comer as berinjelas e pediram permissão para comprarem algo fora da escola, 

embora, a diretora tenha-se recusado a atende-las. Esse não foi o único caso de indisciplina e 

recusa durante as refeições. 

Outro caso interessante foi o dos croquetes, quando em um dos jantares informais, as 

alunas fizeram greve e recusaram-se a comer. De acordo com Chicuta Nolasco Fernandes, esse 

era o seu dia de preparo da carne na cozinha, porém, ela não tinha muitas habilidades de 

cozinheira. As alunas não gostaram do seu preparo e fizeram uma confusão: 

 

Na Escola, não eram boas as minhas notas de cozinha. Houve até uma greve, numa 

semana em que fui “Dona de Casa”, e, por causa de uns croquetes (hoje almôndegas) 

que eu apresentei no jantar, e as alunas, em vez de comê-los, acharam melhor fazer 

pontaria nas colegas de uma mesa para outra, com os tais croquetes ou almôndegas. 

Devo dizer que, para minha felicidade, não havia professoras presidindo o jantar, e a 

coisa chegou ao ouvido das responsáveis pela minha irresponsabilidade, muito 

atenuada e por ouvir dizer. Fui punida com a obrigação de passar 8 aulas seguidas 

fazendo a carne, na aula de cozinha, em companhia de outras colegas, pois do 

contrário não seria eu a única a sofrer a punição. 

Por coisas assim e por sorte também, comecei a ser professora de matérias teóricas 
(FERNANDES, 1973, p. 88). 

 

Em casos de desobediência coletiva todas as alunas eram punidas, nesse caso, é 

interessante notar que apesar do constante reforço da disciplina, havia episódios de indisciplina 

que não ocorriam de forma individual. As alunas eram jovens, recém-saídas da infância, 

vivendo pela primeira vez longe dos pais, o que favorecia esse tipo de comportamento. Além 

disso, as atividades da disciplina de Ordem Doméstica, eram as que mais favoreciam esse tipo 

de episódio, pois, apesar do esforço diário, nem todas as estudantes tinham desenvolvido 

habilidades domésticas. A própria Chicuta Nolasco Fernandes afirmou não ser muito boa nessas 

atividades. Enquanto Noilde Ramalho, disse que era mediana nesse quesito, sendo a sua 

dificuldade maior nas aulas de costura. 

Uma vez que, a Escola Doméstica funcionava como um internato é percebível uma certa 

semelhança com os internatos católicos contemporâneos a ela. Uma característica dos 

internatos é a constante vigilância sobre a conduta das alunas, vestuário simples e padrão entre 

elas, um ideal de simplicidade monástica. A diferença é que, na Escola Doméstica, as alunas 

não eram obrigadas a rezar e a prioridade era a aprendizagem das atividades domésticas. De 

acordo com Maria Helena Câmara Lira (2009), a Igreja Católica também teve uma participação 

ativa na educação do corpo feminino através da transmissão de hábitos e costumes que 

evidenciavam as boas maneiras ao vestir-se, sentar-se, ao servir uma mesa, dentre tantas outras 

questões que deveriam compor a linguagem do corpo feminino do período. Segundo ela, era 

visível nas meninas das instituições católicas os seus fardamentos impecavelmente iguais, 
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desde o sapato até a gola da camisa e as Irmãs com seus hábitos pretos cobrindo todo o corpo. 

Para cada situação havia uma roupa adequada, em algumas eventualidades, as roupas brancas 

eram clássicas. Similarmente, as professoras que moravam na Escola Doméstica, apesar de nãos 

serem freiras, eram confinadas na escola e viviam em celibato. As alunas vestiam-se 

praticamente iguais, com seus vestidos e sapatos brancos, além dos seus aventais. 

Enquanto isso, Guacira Louro (2018) evidencia que o cotidiano das jovens no interior 

dessas escolas é, como o cotidiano de qualquer instituição escolar, planejado e controlado. Seus 

movimentos e suas ações são distribuídos em espaços e tempos regulados e reguladores. Assim, 

elas devem estar sempre ocupadas, envolvidas em atividades produtivas. Até mesmo, o tempo 

escolar se constituiu de início, como um “tempo disciplinar”. Nesse sentido, o que diferenciava 

a Escola Doméstica de outras instituições era o valor que ela atribuía ao “culto da 

domesticidade” (LOURO & MEYER, 1993), na idealização do espaço doméstico como lugar 

de responsabilidade a cargo da mulher, aquela que deve tornar esse um “ambiente de 

felicidade”, aprendendo isso a partir da prática escolar diária e repetitiva. Uma família 

idealizada a partir do ideal do casamento como o começo dela, com a procriação e manutenção 

vitalícia dos vínculos entre os indivíduos dessa família. Isso não quer dizer que em outras 

escolas femininas tais ideais não existissem, apenas que, nesse caso, eles eram o que 

estabeleciam as bases do ensino. 

Nos relatos da ex-aluna Chicuta Nolasco Fernandes encontrei enunciados sobre as 

práticas diárias que promoviam uma normatização das estudantes acerca de como deveriam 

lidar com a vaidade. A questão da beleza feminina passou por muitas transformações no início 

do século XX, principalmente, em relação as roupas e cortes de cabelo que tinham diminuído 

de volume. Segundo Denise Sant’Anna (2012), cortar as longas madeixas femininas podia 

representar um ato de liberdade, uma autonomia feminina difícil de ser aceita. Mas também 

significava aderir ao último grito da moda. O que para alguns higienistas, os cabelos curtos e 

as roupas leves representavam saúde. Mas, em matéria de maquiagem, em geral médicos e 

escritores, permaneciam bem menos entusiasmados. Viam na pintura do rosto um artifício sem 

utilidade ou um traço “vicioso” de caráter.  

Embora, não seja evidente nos documentos normativos da escola a preocupação com a 

beleza das alunas, encontrei em seus relatos evidências de que, na verdade, esse era um assunto 

recorrente entre elas. 

 

Foi que, usando cabelos grandes, compridos, presos em tranças, quando ninguém... 

ninguém da minha idade, naquela escola, os usava senão à inglesa, ou a “demi-

garçonne”, com franjinhas e laços borboleta, eu teria que pagar caro por ser 
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inteiramente fora de série. Nem siquer sabia arranjar convenientemente aquele 

“mundão” de cabelo preto, mas... ai de mim, não eram “as cor da asa da graúna”, como 

os de Iracema. Eram pretos, simplesmente pretos, sem sal nenhum, que eu era de 

aparência terrivelmente matuta e desenxabida. 

E além do cabelo, o nome. Não havia na folhinha, nem no calendário dos santos 

padroeiros de qualquer paróquia remota ou desconhecida, algo semelhante que se 

pusesse em criatura humana. 

Se, coitada de mim, não gostasse tanto de estudar e não visse, em cada sala de aula, 

um mundo desafiante de experiências novas ao desenvolvimento dos meus anseios e 

aspirações, teria desistido, diante da chacota das colegas, para quem nada, naquela 

menina, coitadinha, era digno de consideração. Era assim que eu me sentia. Rejeitada. 
Se eu soubesse o que ocasiona a rejeição numa adolescente, estaria perdida 

(FERNANDES, 1973, p. 65-66). 

 

Um primeiro ponto evidenciado por Chicuta Nolasco Fernandes é a moda da época entre 

as jovens e como ela foi incorporada ao cotidiano escolar. Para uma jovem recém-chegada do 

interior foi sentido certo estranhamento entre ela e suas colegas ao perceber-se diferente das 

outras. Além disso, adaptar-se a uma nova escola, na qual possui suas próprias regras de 

comportamento e de normalidade causou um grau de rejeição que foi um impulso para a 

mudança pela qual Chicuta Nolasco Fernandes passou nos seus primeiros anos na escola. 

Portanto, é possível perceber que apesar de não estar explicitamente descrito para as alunas 

como elas deveriam cortar os cabelos ou como escolher suas roupas, havia uma lei subentendida 

entre elas de que para uma novata ser aceita, era preciso agir como elas. Dessa maneira, observa-

se abaixo quais foram as estratégias escolhidas para superar tais desafios: 

 

Os anos se passaram. E como passaram depressa! 

Ali mesmo cresci, em pensamentos, palavras e ações. Tornei-me uma moça alegre e 

cheia de entusiasmo pela vida. E por isso já não parecia tão feia, tão desenxabida. 

Com 16 anos, quem não tem um pouco de graça? 
Aprendera as sutilezas da moça, que nisso era a Escola especialista. Ela dava um 

lustro de civilização, remodelando qualquer matuta e transformando-a numa 

senhorita maneirosa, elegante e gentil. 

Esse poder milagroso, que não era outro senão a influência do ambiente e a 

convivência com as outras, era conhecido longe. Conheciam-se as moças da Escola 

Doméstica também pela sua desenvoltura social, suas maneiras educadas, tanto 

quanto pelo que sabiam dos conhecimentos da arte de ser dona de casa, que as 

distinguiam de todas as outras moças, em qualquer ambiente onde estivesse 

(FERNANDES, 1973, p. 67. Grifos meus). 

 

Desse modo, o que significava “aprendera as sutilezas da moça”? Chicuta Nolasco 

Fernandes afirmou ter aprendido uma maneira de se comportar típica de uma moça elegante da 

época e que a Escola Doméstica foi a grande responsável por essa transformação. Sendo um 

padrão de beleza e de comportamento pautado na ideia de ser uma “senhorita maneirosa, 

elegante e gentil”, por isso, é evidente como a educação das sensibilidades femininas 

orquestrada pela instituição escolar perpassava por uma regular educação do corpo feminino e 

enquadramento em uma performance específica da feminilidade. No trecho “era conhecido 
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longe” reforça a reputação da Escola Doméstica em transformar tais jovens em “damas da 

sociedade” dos pés à cabeça. Ainda mais que, “conheciam-se as moças da Escola Doméstica 

também pela sua desenvoltura social, suas maneiras educadas, tanto quanto pelo que sabiam 

dos conhecimentos da arte de ser dona de casa”. Esse trecho é muito significativo no que 

concerne às expectativas em relação a uma aluna da escola, sendo equivalentes a importância 

do desenvolvimento das habilidades da “dona de casa”, quanto a da “dama da sociedade” que 

deveria ser educada, delicada, elegante, gentil e bela.  

Por fim, Chicuta Nolasco Fernandes (1973, p. 68) afirmou que “transformada, 

ambientada, desinibida, tornei-me igual às outras. E quantos ideais, que agora eu achava que 

podia alimentá-los!” Nesse sentido, para ela o fato de tornar-se igual as outras resultou em um 

aumento de sua autoestima através da aceitação aos que os outros esperavam que ela fosse. 

Assim sendo, ser uma aluna da Escola Doméstica implicava um certo status social em relação 

as outras mulheres, uma prática de distinção que atribuía uma ideia de hierarquia entre as 

senhoritas da escola e as que não estavam ali. Com efeito, uma estratégia encontrada por essa 

aluna foi o seu assujeitamento a normatividade como uma prática de sobrevivência a escola, e 

caso não o fizesse, complicaria bastante a sua permanência nesse lugar. 

Na Revista Escola Doméstica, por exemplo, há um texto publicado com a assinatura da 

professora de francês Adelina Leitão, intitulado As minhas alunas, no qual ela fez algumas 

recomendações as suas alunas sobre como uma moça deveria ser: 

 

Diz um auctor que os poetas comparam as moças às flores, e na verdade, assim como 

ellas, possuis a graça, a fragrância e as mais das vezes sois dotadas de belleza: mas, a 

par desses dons, é necessário que tenhais a “delicadeza”, tão própria para uma moça 

educada!  

O saber entrar numa sala, o cumprimentar, o conversar com toda modéstia, 

simplicidade e ao mesmo tempo com algum espirito e todo garbo, sem affectação 

revelam alguma educação, até mesmo no pisar (LEITÃO, 1925, s/p). 

 

É interessante que antes de fazer suas recomendações, Adelina Leitão compara suas 

alunas às flores. Sendo a delicadeza, considerada por ela, como a principal característica de 

uma moça “bem-educada”. Uma moça, segundo ela, deve expressar sua feminilidade em cada 

um dos seus passos, nos detalhes do seu jeito de ser. Assim, esse tal refinamento seria resultado 

de uma repetida educação do corpo, sendo a escola uma especialista nesse assunto. Mais à 

frente, Adelina Leitão ressaltou que: 

 

Não preciso dizer-vos como vos deveis comportar na rua, em visita, na mesa: 

O modo de sentar, de comer, de entreter conversa agradável com os que estão ao vosso 

lado, o não coçar a cabeça, nem por os cotovellos na mesa, nem espalha-los em risco 

de incomodar a vizinha, nem comer segurando o garfo numa mão e o outro braço 
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descansando no colo, regaço, nem brincar com os talheres, copos, ou outro objecto da 

mesa, nem cruzar as pernas, isto tudo são cousas inúteis e até irrisórias, o que é 

desnecessário recommendar-vos, porque tendes sempre a primazia desse ponto 

(LEITÃO, 1925, s/p). 

 

Ela reforça como as alunas devem se comportar a mesa, como devem conversar e como 

agir de acordo com as regras de etiqueta. Apesar de ao fim dizer que suas alunas não precisam 

de tais conselhos, pois sabem agir com “primazia” nesse ponto. Então, porque repetir tais 

recomendações?  Sem dúvida, com o propósito de avisar àquelas que ainda deslizavam em tais 

atitudes e relembrar as que dominavam para que continuassem agindo de tal maneira, pois 

estavam agindo “corretamente”. Com efeito, a preocupação com as regras de etiqueta voltava-

se, principalmente, sob as mulheres, eram à elas que avisava-se constantemente sobre como 

deveriam andar, sentar-se, comer, mover-se, conversar. Ao final de seu texto Adelina Leitão 

(1925, s/p) pede as suas alunas que “Auxiliae nessa campanha os vossos professores, estudae, 

sêde attenciosas, carinhosas, e se vos admoestarem, desculpae-os, pois se assim procedem, e 

isto para o vosso bem, vosso futuro, e para alegria de vossos paes”.  

Nesse momento, ela acrescenta quais seriam os regalos para as alunas que se 

comportassem bem, serem a alegria dos seus pais e professores, com os quais elas deveriam ser 

“atenciosas e carinhosas”, até mesmo quando repreendidas. Portanto, ela reforçava que o valor 

de uma moça da Escola Doméstica estava em ser agradável para os outros, independentemente, 

dos seus próprios desejos e sentimentos. Ou seja, enunciava em sua fala certos discursos sobre 

com deveriam viver a sua feminilidade, e também, os modos de subjetivação da própria 

professora Adelina Leitão em relação a essas regras. 

Conforme Guacira Louro (2018) convém pensar que tais regras não eram estritas apenas 

as alunas, mas também, as professoras eram alvos da normatização da feminilidade. Sendo 

recorrente a ideia de que o comportamento da professora deveria atuar como um modelo a ser 

seguido: 

 

[...] O mesmo valia para as professoras: como modelos das estudantes, as mestras 
deveriam também se trajar de modo discreto e severo, manter maneiras recatadas e 

silenciar sobre sua vida pessoal. Ensinava-se um modo adequado de se portar e 

comportar, de falar, de escrever, de argumentar. Aprendiam-se os gestos e olhares 

modestos e decentes, as formas apropriadas de caminhar e sentar. Todo um 

investimento político era realizado sobre os corpos das estudantes e mestras. [...] A 

escola era, então, de muitos modos incorporada ou corporificada pelas meninas e 

mulheres – embora nem sempre na direção apontada pelos discursos oficiais, já que 

essas jovens também constituíam as resistências, na subversão dos regulamentos, na 

transformação das práticas (LOURO, 2018, p. 461). 

  
Por conseguinte, o objetivo dessas práticas de disciplinarização era a auto regulação dos 

sujeitos. Isso permitia que essas jovens se auto examinassem e julgassem suas próprias condutas 
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a partir dos critérios aprendidos. “Elas carregariam, com elas, a escola para além de seus muros; 

a instituição faria, agora, parte delas. Elas se tornariam capazes de se autogovernar, exatamente, 

por terem incorporado as normas e tecnologias de governo da instituição e da sociedade” 

(LOURO, 2018, p. 461-462). Tais enunciados acerca de como comportar-se, vinham 

carregados também de expectativas acerca de como essas jovens deveriam sentir, ao afirmar 

que elas deveriam ser dóceis, obedientes, carinhosas, atenciosas. 

A questão da importância do atributo físico da beleza sob as alunas é mencionado tanto 

por Noilde Ramalho, quanto por Chicuta Nolasco Fernandes, principalmente, em relação as 

atividades da disciplina de Ordem Doméstica. Nos eventos sociais elas mencionam que nunca 

eram chamadas para serem a anfitriã ou para servirem as mesas86 e que havia uma ordem de 

preferência entre quais alunas poderiam participar. Noilde Ramalho, por exemplo, afirmou que, 

“lembro dos almoços em que as autoridades eram recepcionadas e as alunas faziam o serviço 

de mesa. Nunca tive chance de ser escolhida para essa tarefa, sempre ficava na cozinha ajudando 

a Professora Aguinoral. No meu conceito, só as alunas mais bonitas, as mais elegantes, 

mereciam este destaque (RAMALHO, 2004, p. 93. Grifos meus). Enquanto isso, Chicuta 

Nolasco Fernandes diz que: 

 

Eu sempre fui excluída na preferência da professora [de ordem doméstica], até o meu 
último ano. Eu não era jeitosa, nem física, nem tecnicamente. Tinha dificuldades 

terríveis com os arranjos domésticos, eu que sempre os fizera na minha casa. Aqui, 

porém, havia minúcias que me escapavam, detalhes elaborados com arte que eu, ou 

esquecia ou ignorava. 

Tudo o que eu sabia não se usava na prática. Eu era a primeira aluna da classe. Tinha 

uma memória surpreendente. [...] Eu era bem mais adiantada, até para o ano que 

cursava, mas isso não servia de nada. Apenas para dar “cola” às colegas 

(FERNANDES, 1973, p. 50. Grifos meus). 

 

Essas duas mulheres evidenciaram o fato de que apenas algumas alunas eram 

selecionadas para atuarem nos jantares e eventos sociais, sendo esse um cargo de relevância 

que hierarquizava as alunas entre as mais “formosas” e as mais “desajeitadas”. Nesse sentido, 

tais eventos serviam como uma “vitrine da escola” para os visitantes recebidos, sendo uma 

decisão administrativa mostrar o que a escola tinha de “melhor”, escondendo as possíveis 

“falhas”. Tais “falhas” seriam os poucos atributos de delicadeza, elegância de algumas alunas, 

aspecto muito valorizado sob as mulheres. As alunas eram educadas constantemente que não 

                                                             
86 A anfitriã era a responsável por recepcionar os convidados, ela tinha uma mesa especial, na qual os convidados 

considerados mais importantes ficavam. Além da anfitriã, outro cargo importante era das alunas responsáveis por 

servirem as mesas.  
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ser considerada bonita era algo negativo para uma mulher e que precisavam, de qualquer 

maneira, se enquadrarem nos padrões de beleza para poderem ser admiradas e aceitas. 

 

Imagem XII – Noilde Ramalho no tempo em que foi aluna da Escola Doméstica 

 

 
Fonte: LIMA, 2004. 

 

É possível perceber pela fotografia acima um certo padrão de feminilidade por todos os 

adereços que compõem a retratada. Os cabelos curtos, arrumados de acordo com o penteado da 

moda, o vestido bem recatado, um colar com medalhas, sem brincos e de maquiagem apenas 

um batom. Parece uma moça muito simpática pelo jeito que sorri, mas sem olhar diretamente 

para a câmera. Noilde Ramalho não se considerava uma jovem muito bonita e elegante, 

evidenciando em diversos momentos que enxergava a si mesma como muito magra e 

desajeitada. Tendo a Escola Doméstica também marcado uma mudança significativa no seu 

modo de agir e de pensar. Assumindo uma postura mais determinada e mais de acordo com o 

padrão das alunas da escola. 

Essa “padronização das alunas” ocorria através de diversas práticas de disciplinamento. 

Um hábito que também era comum, segundo Chicuta Nolasco Fernandes (1973) era os treinos 

durante os jantares informais entre as alunas. A prática da repetição estava presente em grande 

parte das atividades de ensino e aprendizagem, sendo um recurso muito utilizado, pois, 
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favorecia a memorização, não apenas mental, mas também física. O ato da memorização de 

gestos e condutas era incorporado ao cotidiano, o que permitia que elas fossem disciplinadas 

de tal maneira que, quando fosse necessário, seus corpos automaticamente recorresse a tais 

padrões. Por exemplo, nos jantares as alunas eram divididas entre as mesas e eram obrigadas a 

falar apenas no idioma estrangeiro que estavam aprendendo, escolhidos entre o francês e o 

inglês: 

 

Um costume daquela época, que todas nós detestávamos, embora soubéssemos quão 

importante era para o nosso estudo, era que, na hora das refeições, cada mesa era 

ocupada por três alunas e uma professora, como ainda hoje, se conserva, e nela se 

falava uma língua estrangeira, isto é, inglês ou francês. Como havia muitas 

professoras, e o número de alunas não era tão grande como hoje, revezando-se todas 

praticavam a língua (FERNANDES, 1973, p. 49). 

 

Aprender uma nova língua era um traço de refinamento importante para uma jovem de 

classe média e alta. Sendo uma prática muito comum no Brasil, principalmente, o língua 

francesa, sendo a preferida, nesse período, em comparação com o inglês. Caso as alunas não 

cumprissem tais regras, elas poderiam ser punidas: 

 

Não podíamos esquecer o arranjo pessoal e dos pertences, o da casa, o trato com os 

mestres, com os subalternos e com as colegas, as lições, os encargos, os modos 

educados. Não quer dizer que não se fugisse a regra, quando não havia por perto quem 
nos pudesse punir, pois, a cada infração correspondia uma punição (FERNANDES, 

1973, p. 71). 

 

Chicuta Nolasco Fernandes, ao longo de sua biografia, esboça que havia punições para 

as alunas indisciplinadas, como no caso dos croquetes, no qual elas foram responsabilizadas 

pela preparação da carne em oito aulas de cozinha seguidas. Entretanto, não detalhou se havia 

outras medidas e quais os critérios para sua aplicação. O que possibilita apenas imaginar quais 

seriam. Como eram proibidas punições físicas, talvez, a aluna que não cumprisse alguma norma 

levaria uma advertência verbal ou era obrigada a fazer alguma atividade doméstica extra de 

forma punitiva, como lavar a louça, ajudar na cozinha, limpar algum cômodo. Embora, 

houvesse uma constante vigilância no comportamento das alunas, sendo punidas aquelas que 

desobedecessem as regras, isso não significava que as estudantes fossem comportadas o tempo 

todo em que estiveram sob os cuidados desse estabelecimento escolar. 

De acordo com Chicuta Nolasco Fernandes, quando chegara a escola, havia comentários 

acerca de um caso de uma aluna que fugira da escola durante a administração de Leora James 

(1919 a 1922), “[...] uma aluna fugiu da Escola, para a casa do correspondente, não sei, porque 

era tudo muito sigiloso, mas parece que levou mais outras amigas ou conterrâneas, O certo é 
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que todas elas foram convidadas a não voltar à Escola” (FERNANDES, 1973, p. 46). Tendo 

em vista que a Escola Doméstica preservava uma imagem de disciplina rígida, é crível que 

dificilmente aceitaria uma aluna fugitiva, pois não seria bom para a sua reputação institucional. 

Ademais, havia o constrangimento da falha de segurança que possibilitou a fuga de mais de 

uma aluna. Apesar do comentário de Chicuta Nolasco Fernandes ser baseado em boatos, sendo 

impossível dizer se isso aconteceu ou não, o mais importante nesse sentido é perceber que havia 

uma prática administrativa de esconder certas falhas da escola. Ou seja, há indícios de que havia 

uma preocupação com o silenciamento das possíveis transgressões das alunas e que, talvez, 

essas indisciplinas fossem até frequentes, mas pouco comentadas.  

Noilde Ramalho também traz relatos acerca de burlas feitas pelas alunas durante o 

tempo em que esteve como aluna da escola. No entanto, como professora ela mantem-se em 

silêncio. Por exemplo, ela afirmou que “fumar, guardar merenda e cigarros em caixotes 

fechados, muitas vezes se tornaram momentos de vexame para quem, desobedecendo as 

normas, usava desse procedimento (RAMALHO, 2004, p. 90). Fumar não era um hábito 

considerado elegante nesse período, principalmente, entre as moças em idade escolar, sendo 

alvo de punições àquelas que fossem vistas em posse de cigarros. Isso não significa que essas 

garotas não criassem estratégias para burlarem a vigilância das professoras. Até mesmo as 

professoras poderiam usar de tal recurso. Outro assunto proibido era receber correspondências 

de namorados na escola, “Àquela época, receber correspondência de namorado era assunto 

proibido e cheguei a testemunhar Judite Salustino colocar na boca uma carta do seu apaixonado, 

diante da súbita aproximação da Diretora” (RAMALHO, 2004, p. 90).  

Pela primeira vez Noilde Ramalho citou nomes de ex-colegas, e ainda mais, em uma 

situação tão desagradável. Aparentemente, um recurso utilizado pelas alunas era esconder os 

objetos em seus corpos e assim evitar que fossem pegas. Ela ainda complementa sua fala 

dizendo que, após o ocorrido, “Felizmente, teve um final feliz: casou-se e pôde realizar o seu 

sonho de felicidade”. O interessante desse trecho é que desde que o namoro resultasse em 

casamento estava tudo bem burlar as regras. Nesse sentido, o mais perigoso para a jovem era o 

não comprometimento do rapaz com quem se relacionava que o ato de desobediência.  

Em outro trecho, Noilde Ramalho declara que também recebia cartas escondidas de um 

antigo namorado, sendo indispensável a ajuda das colegas semi-internas: 

 

Essa carta, lida tantas vezes, era meu acalanto, nem sei precisar as repetições, mas 

fazia com cautela. Estava na Escola e não era permitido receber cartas de namorado. 

Estava explícito no regimento das alunas internas e, só com a colaboração das colegas 

externas, estas correndo risco de serem punidas, era possível haver a troca de 

correspondências com juras de amor. No meu caso, contei com a bondade de minha 
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prima Sylvia Ramalho. Ela era aluna exemplo e jamais seria inspecionada 

(RAMALHO, 2004, p. 112). 

 

Observo no trecho acima como tais lembranças estavam marcadas por uma intensidade 

de sentimentos e da sua importância na memória afetiva da aluna Noilde que ao receber tal carta 

relia incessantemente, apesar dos perigos de ser pega pelas professoras. Sendo de grande 

relevância a participação das alunas externas em trazer as correspondências, mesmo com a 

ameaça de punição. Em nenhum momento, Noilde Ramalho cita ter havido trocas, e até mesmo, 

um comércio de favores entre as alunas internas e externas. Mas não dá pra negar que a presença 

de cigarros e cartas podem ser vestígios de um comercio não oficial entre elas.  

Noilde Ramalho e Chicuta Nolasco Fernandes também afirmaram em suas biografias 

que houve vários momentos divertidos entre as estudantes, como no caso das alunas que 

desciam pelo corrimão da escada: “como esquecer a escada de madeira torneada, corrimão em 

curvas, mesmo assim, usado pelas alunas destemidas que gostavam de chamar a atenção” 

(RAMALHO, 2004, p. 94). Entre suas obrigações diárias também havia momentos de 

descontrações entre elas que usavam da criatividade para se divertirem. Além disso, “[...] 

jogávamos “cricket” e “hors de camp”. Eram partidas animadíssimas, e o último fornecia 

episódios dramáticos, cômicos, exaltados, como qualquer partida dos clássicos e modernos 

vôlei ou basquete” (FERNANDES, 1973, p. 47). Em contraste com o rígido regulamento 

escolar e as exaustivas horas de trabalho, sem dúvida, as alunas procuravam maneiras para 

burlar as regras. Principalmente, por estarem, em sua maioria, pela primeira vez longe da 

autoridade dos pais, o que para muitas permitia a descoberta de novas experiências. De acordo 

com Noilde Ramalho, 

 

Quantas lembranças vêm povoar a mente, mas, em especial da colega Valdívia: era a 

pianista nas horas do recreio, na sala com o piano, por nós chamada de Aero Club; 

alegrava a cada intervalo com as interpretações musicais da moda. Eunice Coreolano 

também tocava. Essa colega era muito reservada, devido ser comprometida em 

casamento com o pianista Pedrinho Duarte, ele bem mais velho que ela. Eunice e suas 

músicas eram menos apreciadas, pois o seu repertório era clássico. Valdívia tocava de 

ouvido, sem estudo na arte do teclado (RAMALHO, 2004, p. 91). 

 

O piano era um dos objetos de divertimento das alunas que aproveitavam o recreio para 

se divertirem entre elas. Algo interessante nesse trecho é a menção da aluna mais reservada, 

Eunice Coreolano, que por ser comprometida, não permitia-se momentos de diversão, como as 

outras colegas. Aliás, é percebível uma naturalização por parte de Noilde Ramalho em relação 

ao comportamento da jovem, ao legitimar tal situação e atribuir uma justificativa relacionada 

ao seu futuro vínculo matrimonial. Novamente, é visível a existência de certas regras de 

comportamento em relação as mulheres que deveriam agir de acordo com o status de seus 
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relacionamentos. Uma regra de cunho patriarcal e machista, ao regular o comportamento 

feminino a partir do seu vínculo em relação ao homem. Sendo uma atitude descontraída e jovial 

aceita entre as jovens solteiras, porém, pouco aceita entre as comprometidas.  

Chicuta Nolasco Fernandes afirmou em sua biografia que o tempo que passou na escola 

proporcionou-lhe diversas amizades de grande importância, “fiz amigas verdadeiras, aquelas a 

quem se guarda no coração, por anos e anos, pela estima que nos mereceram, através de atitudes 

e demonstrações várias, que a gente tem que aceitar como verdadeiras, até prova em contrário. 

Poderia citar um grande grupo (FERNANDES, 1973, p. 70). Não apenas ela, Noilde Ramalho 

também destaca esse aspecto, dos vínculos que teve com suas colegas “a convivência com as 

colegas sempre salutar e, com o passar do tempo, as amizades iam se tornando mais claras e as 

demonstrações de confiança eram o registro de todos os momentos” (RAMALHO, 2004, p. 90). 

As alunas internas aos finais de semana, com a autorização dos pais, poderiam sair da 

escola. Desde que, tivessem um correspondente na cidade que recebesse-as. Esse 

correspondente, normalmente, era algum parente. Caso o contrário, a aluna permanecia na 

escola. Conforme Noilde Ramalho, “eram ansiosamente esperadas, pelas alunas internas, as 

saídas nos finais de semana. De acordo com a permissão dos pais, a aluna se ausentava da 

Escola para a casa do seu correspondente. No regresso, às segundas-feiras, as novidades sobre 

passeios, cinema, namoro.” (RAMALHO, 2004, p. 93). Muitas das alunas da Escola Doméstica 

eram moças do interior do Estado, sendo muito significativa a ida para a capital, onde elas 

podiam conhecer pessoas e viver experiências, as quais eram novidades para elas. Dessa 

maneira, a ida para o internato parecia muito mais interessante que permanecer onde moravam. 

Em outro trecho, Noilde Ramalho recorda dos passeios aos domingos, das compras e 

dos eventos sociais que agitavam a cidade. Como também, aqueles realizados pela escola que 

recebia a elite da cidade para apreciarem as dependências da instituição e as habilidades das 

estudantes: 

 

é emocionante recordar os primeiros domingos, as compras na rua Dr. Barata, o maior 

centro de moda da cidade. Nossas presenças nas regatas do rio Potengi, torcendo um 

dia pelo Sport, outro, pelo Náutico; as festas de fim de ano no Theatro Carlos Gomes. 
[...] o dia 15 de novembro, data fixa no calendário para exposição dos trabalhos 

manuais e, também, dos belíssimos bolos artísticos, quando os espaços das salas de 

aulas eram transformados em salões expositores (RAMALHO, 2004, p. 92-93).  

 

De acordo com Noilde Ramalho (2004), as professoras responsáveis por cuidar das 

alunas internas nos finais de semana, aos domingos, levavam as estudantes para fazer compras 

na rua Dr. Barata, no bairro da Ribeira. Além disso, para as alunas católicas, todos os domingos 

pela manhã era reservado a ida à missa na Igreja Bom Jesus das Dores. As saídas deveriam ser 
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autorizadas pelos pais ou responsáveis pela aluna e os custos também. Em relação aos eventos 

realizados na escola, um dos mais importantes, no trecho supracitado, é o do dia quinze de 

novembro. Essa era a data de encerramento do ano escolar e, por isso, a escola realizava um 

grande evento, convidando amigos e familiares das estudantes para apreciarem a exposição dos 

trabalhos manuais. Em especial, esse era o dia dos exames de cozinha, quando as alunas 

expunham os pratos que fizeram e eram avaliadas. Segundo Noilde Ramalho (2004, p. 93), 

“toda a cidade se fazia presente naquele dia. A vigilância às alunas era acrescida pelas 

professoras externas; os namorados afoitos se arriscavam e algumas vezes as alunas eram 

chamadas à atenção por não atenderem ao determinado”.  

A vigilância em relação a “honra feminina” implicava uma constante preocupação com 

as alunas, vigiava-se por onde andavam e com quem estavam acompanhadas. Esses eventos 

eram oportunidades para elas se encontrarem com quem desejassem. Pois, a escola estava cheia 

de pessoas, o que deixava mais difícil a vigilância. Apesar, é claro, dos muitos olhares também 

presentes, o que poderia prejudicar a escapada. Nesse sentido, o mais importante a ser 

observado é que nas falas das ex-alunas existem traços sobre transgressões por parte das alunas 

que apesar da rígida disciplina burlavam as expectativas. De acordo com Samara Silva, as burlas 

à ordem imposta estavam presente também nas escolas confessionais piauienses: 

 

Percebemos, ao conversar com as ex-alunas, que os Colégios eram muito mais que 

espaços de estudo eram sobretudo o lugar onde as mulheres podiam - apesar de parecer 

contraditório - se sentir mais livres e decidir sobre o que queriam, pois mesmo 
possuindo um conjunto de regras e normas rígidas a serem seguidas e estarem sobre 

constante vigilância das religiosas e de seus funcionários; foi na escola que as 

mulheres piauienses puderam conhecer outras pessoas que não faziam parte de seu 

círculo familiar, testaram os limites da autoridade dos pais, experimentaram 

transgredir as regras, formaram hábitos novos (comer verduras, rezar o terço 

diariamente, etc.) (SILVA, 2010b, p. 228). 

 

Yvonne Knibiehler (2016) e Carla Bassanezi Pinsky (2016) afirmaram que manter as 

jovens “puras” até o casamento tornou-se algo mais problemático com o aumento da idade ao 

casar propiciado pela Revolução demográfica. Caberia a elas próprias a responsabilidade moral 

na preservação de sua virgindade e, consequentemente, maior culpa em caso de perda antes do 

matrimônio. As jovens eram vigiadas o máximo possível, mas com o aumento da população e 

a ampliação dos espaços de sociabilidade, a educação se tornou uma ferramenta importante para 

a manutenção do controle, sobretudo, ao promover a inculcação da prática do auto controle. 

Em suma, a escola pode ser interpretada como esse espaço de conflitos e tensões entre 

a norma e as suas transgressões. Contudo, houvesse o esforço diário de enquadramento dessas 

alunas aos imperativos escolares, como se realizava a subjetivação à norma dependia muito 
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mais das estudantes que do controle das suas mestras. É possível perceber também que educar 

mulheres perpassava as questões das expectativas de gênero, daquilo que esperava-se das 

jovens alunas da escola. Dificilmente, seria visto os mesmos procedimentos disciplinares em 

relação aos rapazes. O dispositivo escolar foi muito importante na formulação de discursos 

sobre a feminilidade, ao estabelecer certas regras sobre as meninas. O simples fato de haver 

uma separação entre instituições femininas e masculinas é muito significativo no 

enquadramento binário das relações de gênero.  

 A seguir, discuto sobre as vidas dessas alunas pós-escola e como tais experiências 

marcaram suas trajetórias e os caminhos que seguiram depois. 

 

3.3 A dona de casa cidadã também trabalha e vota 

 

As várias iniciativas de controle sobre o corpo feminino, na qual a Escola Doméstica 

fazia parte, se multiplicavam e o ideal de “dona de casa” passava por transformações. 

Entretanto, apesar desse incessante esforço em formatar a mulher na figura da “dona de casa”, 

como as mulheres se apropriavam e subjetivavam tais normas, se configuraram em práticas 

difusas e diversas que (re)significavam o que era imposto. Por isso, nesse tópico, duas ex-alunas 

foram escolhidas para protagonizar essas discussões, Maria de Lourdes Lamartine e Chicuta 

Nolasco Fernandes. Em suas trajetórias encontrei vestígios de uma prática de subjetivação 

muito obediente aos valores da escola, porém, que divergia em certos momentos, convertendo 

tais pressupostos. 

Inicialmente, falarei sobre Maria de Lourdes Lamartine, uma jovem que já apareceu nos 

outros capítulos dessa dissertação, mas que agora ganhou um pouco mais de atenção. Ela era 

filha de Juvenal Lamartine, político influente no Rio Grande do Norte e um dos apoiadores e 

membros da Liga de Ensino do Rio Grande do Norte. Ele era filho de um fazendeiro e político 

da região do Seridó e como muitos homens dessa época seguiu os passos do pai. Sua carreira 

política começou após concluir a Faculdade de Direito, no Recife, atuando como Juiz e 

estabelecendo alianças. Em 1903, foi chamado para ser Vice-Governador com Tavares de Lyra, 

mas, em 1906, renunciou ao cargo para concorrer como Deputado Federal (MEDEIROS & 

ARAÙJO, 2002). A sua trajetória política veio a ser marcada pelas iniciativas modernizadoras 

que realizou no Estado, no entanto, o que marcou o seu nome na história política do Rio Grande 

do Norte foi a sua atuação na conquista do sufrágio feminino, ao lado de Bertha Lutz.  

Falar sobre o pai de Maria de Lourdes Lamartine é importante para entender o seu lugar 

social e o contexto em que estava inserida. Em 1921, ela iniciava o Curso Doméstico e era 
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apresentada ao universo escolar proporcionado pela escola. Não apenas ela, mas suas irmãs 

também estudaram na Escola Doméstica. Maria de Lourdes Lamartine teve uma atuação 

significativa na escola, pois, participou do Gremio Lítero-Musical Auta de Souza, e também, 

foi uma das fundadoras, ao lado das suas colegas, da Revista Escola Doméstica, na qual era 

uma das redatoras. Em um dos artigos da revista, escrita pelo pseudônimo de Nordestina, que 

suponho ter sido escrito por uma das professoras, há uma descrição sobre a “Lamartine”, como 

a chamavam na escola: 

 

Quando ella passa, de cabeça erguida, podemos afirmar: - Que altivez de gênio! 

É com tanta arrogância que ella chama à ordem suas irmãs mais novas, que até faz 

rir as collegas de anno. E essas reprehensões, diga-se de passagem, são um tanto 

irônicas. Principalmente se ouvidas por professôras.  

Lamartine, como a chamam na Escola, é muito activa e amiga da ordem. Tem 

excellentes aptidões para enfermeira, apezar de ter a mão um pouco tremula. No 

principio do anno, quando não havia enfermeira na Escola, era ella sempre 

procurada para exercer este cargo. Ainda depois continuou a ser chamada para sarjar 

um dedo, tratar ligeiro ferimento ou queimadura na cozinha, etc. 

Noto que as grandes causas, taes como a lucta contra o alcoolismo, a educação 
feminina, etc, encontram sempre apoio em seu espirito bem orientado. 

Da sua turma, é a única pelo voto da mulher. Ora, Lamartine, deixa essa encrenca 

de politica para os homens, que essa parte não entra no papel da mulher que deseja 

formar – o lar ideal (NORDESTINA, 1925, s/p. Grifos Meus). 

 

Há pontos muito interessantes nesse trecho que merecem ser analisados. Por exemplo, 

quais aspectos sobre a Maria de Lourdes Lamartine foram selecionados pela autora para 

descrevê-la. Primeiro, afirmou que “a Lamartine” era uma pessoa altiva, mas um tanto arrogante 

em relação as irmãs ao chamar-lhes a atenção na escola, atitude vista pela autora como irônica. 

A arrogância e a ironia podem ser consideradas como emoções do sensível, ainda mais que são 

“reações quase imediatas dos sentidos afetados por fenômenos físicos e psíquicos, uma vez em 

contato com a realidade” (PESAVENTO, 2007, p. 10). É interessante perceber o tom com que 

essas emoções foram descritas, como atributos negativos associados a jovem Maria de Lourdes 

Lamartine. Dessa maneira, isso indicava também uma educação das sensibilidades, por essas 

emoções não terem sido bem interpretadas, percebendo o tom de reprimenda ao comportamento 

da aluna. Esse suposto comportamento autoritário era visto como um traço de caráter, mas 

também, um fato curioso sobre a jovem, pois, ela era aluna como todas as outras, mas se sentia 

no direito de apontar os erros das irmãs mais novas.  

Em seguida, a autora apontou para o talento da Maria de Lourdes Lamartine para o 

trabalho de enfermeira, o que era uma questão muito significativa, pois ao concluir o Curso 

Doméstico, logo foi contratada como Auxiliar de Puericultura na Escola Doméstica, que, no 

geral, era uma posição ocupada por enfermeiras. E, por fim, Maria de Lourdes Lamartine foi 
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descrita como uma entusiasta das causas sociais, principalmente, no que se refere a educação 

feminina e na campanha antialcoólica. Essas campanhas eram muito presentes na Escola 

Doméstica, o que não era uma surpresa. No entanto, o que mais causou desconforto para a 

autora foi que a jovem era a favor do voto feminino. Aliás, ela era a única da sua turma que 

defendia o sufrágio feminino. O que não era uma surpresa, já que a escola assumia uma postura 

antifeminista, além disso, nesse período, havia muito preconceito em relação às sufragistas, 

encaradas enquanto o “mal feminismo” (SOIHET, 2013). Por isso, há esse tom de surpresa em 

relação a postura da Maria de Lourdes Lamartine. O mais interessante é o comentário da autora 

que pede a aluna que “deixa essa encrenca de política para os homens, que essa parte não entra 

no papel da mulher que deseja formar – o lar ideal”. Novamente, aparece a ideia de que a 

“política” e o “lar” seriam cenários opostos. Logo, se o lar era o “lugar da mulher”, a política 

não o era.  

Apesar dos poucos vestígios que encontrei da Maria de Lourdes Lamartine, tive acesso 

a sua tese de conclusão de curso que chamou-me muito atenção pelo seu título, O lar Ideal. 

Ademais, esse título apareceu com muita frequência na documentação da escola. No capítulo 

anterior, eu tratei de analisar alguns trechos dela, porém, agora trouxe um outro trecho no qual 

a jovem aluna expressa opiniões sobre como deveria ser a educação feminina: 

 

[para as mulheres] Damos-lhes uma educação cheia de exterioridades brilhantes, 

ensinando lhe o portuguez, um pouco de inglez, francez e piano, mas nos esquecemos 

de preparal-a para exercer a alta missão de educadora do lar, tendo em vista a 
posição futura como esposa, mãe de família e se fôr preciso, trabalhadora ao lado do 

marido.  

Para este fim temos a nossa Escola Domestica, organizada sob methodos modernos 

e aperfeiçoados, provida de todos os requisitos próprios, de um estabelecimento 

modelar. Neste educandário, as alunas recebem a educação condigna que as habitam 

para a vida laboriosa e honesta, de que a família tem mister. 

Entretanto ainda existem moças que se dedicam exclusivamente a contos românticos 

e frivolidades da moda, pelo simples facto de não quererem destruir o aveludado de 

suas mãoszinhas, as quaes foram educadas somente para o teclado de um piano 

(LAMARTINE, 1925, s/p. Grifos Meus). 

 

Maria de Lourdes Lamartine deixa claro em sua tese que compartilhava dos ideais da 

Escola Doméstica, o que não era uma surpresa, já que esse texto fazia parte de uma avaliação. 

Desse modo, ela fez críticas a educação que, normalmente, era direcionada às mulheres, uma 

educação focada em ensinar-lhes idiomas e a tocar piano. Mas que esquecia de educar o que 

“realmente deveria ser importante”, nesse caso, ensinar as mulheres a ocuparem as suas funções 

como educadora do lar, esposa, mãe de família e apenas “se for preciso” trabalhadora. Com 

efeito, nesse enunciado é possível perceber toda uma rede discursiva que o possibilitou emergir, 

uma rede discursiva que estabelecia uma suposta “verdade” sobre como deveria ser a educação 
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feminina. Uma educação pautada na inculcação de conhecimentos que contribuíssem para 

exercerem sua suposta missão no lar.  

Em seguida, ela defendeu a existência da Escola Doméstica como instituição modelo 

que permitiria às suas educandas uma vida “laboriosa” e “honesta”. Nesse caso, é interessante 

notar o uso dessas duas palavras juntas: laboriosa, no sentido de uma vida de trabalho, não 

qualquer um, mas sim, um trabalho “honesto”. Ou seja, a ideia de que existia o trabalho honesto, 

da “dona de casa” que “se necessário” trabalhava ao lado do marido e o trabalho não-honesto, 

como o das prostitutas. Maria de Lourdes Lamartine se apropria desse discurso moralista e 

conservador da escola e o repete sob suas próprias palavras.  

Em nenhum momento, ao longo do seu texto, aparecem referências ao voto ou trabalho 

feminino, pois o enfoque é a defesa de um suposto “lar ideal”. Porém, na descrição feita sobre 

ela, por Nordestina, há a afirmação de que tinha o interesse de estudar e ter uma profissão: “Diz 

ella que o senhor seu pae deseja leva-la ao Rio ou aos Estados Unidos, para estudar medicina 

ou direito. Até a senhorinha Bertha Lutz, (de quem ella é grande admiradora), já se ofereceu 

para acompanha-la à pátria de Washington” (NORDESTINA, 1925, s/p). De acordo com esse 

trecho, Maria de Lourdes Lamartine tinha grande admiração por Bertha Lutz, uma mulher que 

possuía diploma de curso superior, tinha sido aprovada em Concurso Público e ainda atuava 

como defensora do sufrágio feminino. Além disso, era uma “grande amiga da família” que até 

tinha se oferecido para leva-la aos Estados Unidos para estudar. Aliás, seu pai foi mencionado 

como grande incentivador da jornada da filha. É interessante perceber como esses dois 

universos passaram a fazer parte das ambições por parte das mulheres da elite no início do 

século XX. Havia um tentativa de conciliação que nem sempre dava certo, de que as mulheres 

poderiam trabalhar, votar, e ainda assim, serem donas de casa e mães de família.  

Conforme Mônica Karawejczyk (2013), algumas peculiaridades quanto à questão do 

sufrágio feminino podem ser destacadas no caso brasileiro. A primeira delas é que a discussão 

sobre a possibilidade de se estender o voto para as brasileiras já vinham sendo tratada durante 

a feitura da carta constitucional republicana, no final do século XIX, sendo esse um ponto que 

diferenciava o Brasil de outras nações. Outro ponto a ser destacado, foi a própria redação 

ambígua do artigo 70 na Constituição brasileira que, ao não deixar explícita a exclusividade 

masculina na participação eleitoral, passou a ser contestada pelas que almejavam participar do 

mundo político. Entre as principais argumentações em prol do voto para as brasileiras foi em 

relação a ambiguidade do emprego do termo “cidadão brasileiro” na Constituição de 1891. 

Nesse sentido, foram várias as tentativas de incluir as mulheres no alistamento eleitoral, como 
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nos casos da emenda apresentada pelo Deputado Maurício de Lacerda em 1917, e reeditada e 

apresentada novamente pelo Senador Justo Chermont em 1919. 

Além disso, em 1927, o então Deputado Federal Juvenal Lamartine viria a fazer uma 

tentativa do alistamento feminino estadual no Rio Grande do Norte, sendo a propaganda 

feminista sua principal proposta. De acordo com Juliana Mendes (2016), seu nome ficaria 

relacionado a partir desta campanha, sendo considerado um vanguardista, um político que 

encarnou durante toda a sua vida pública os ideais liberais e de modernidade. A propaganda 

feminista a que se refere seria um feminismo “bem-comportado” (PINTO, 2003), aliado a 

atuação política de Bertha Lutz. Juvenal Lamartine defendia que era na diferenciação sexual 

que residia a grande defesa da participação política feminina, seguindo uma lógica de que as 

mulheres por se preocuparem mais com o bem-estar humano, com a família e com as políticas 

de assistência, seriam perfeitas para trabalharem em prol da sociedade ao lado dos homens. 

Nesse sentido, o posicionamento de Juvenal Lamartine convergia também com o ideal 

da “dona de casa cidadã” defendida pela Escola Doméstica. A atuação da mulher na família, 

nesse caso, se estenderia por toda sociedade. Ela seria a responsável por defender os direitos 

dos desvalidos, das crianças, das mulheres e da família. A diferença que se estabelecia entre o 

discurso da escola e o do político era se nesse ideal incorporava o voto ou não. Com a aprovação 

da Lei Estadual n° 660, de 25 de outubro de 1927, que em seu art. 77, permitia que a mulher 

votasse e fosse votada nas eleições estaduais, iniciou-se a “corrida” para o alistamento das 

primeiras eleitoras brasileiras. O seu cadastramento correspondia a possibilidade de votarem 

nas eleições suplementares para a ocupação do cargo de Juvenal Lamartine na Câmara, após 

sua renuncia para candidatar-se ao Governo do Estado. Foram registrados no total vinte pedidos 

de alistamento, sendo aprovado quinze, seguindo dois argumentos principais, primeiro em 

relação a ambiguidade da Constituição Nacional em relação ao significado do “cidadão 

brasileiro” e da lei estadual que esclarecia que as mulheres podiam votar.  

A primeira eleitora a se alistar no estado foi a professora Júlia Barbosa87, porém, a 

primeira a ter o seu pedido aprovado pela justiça foi a professora Celina Viana88. Entre as 

eleitoras encontrei duas ex-alunas da Escola Doméstica, a primeira foi a filha de Juvenal 

                                                             
87 Júlia Barbosa era professora de matemática da Escola Normal de Natal e foi a segunda mulher do estado do Rio 

Grande do Norte a conseguir a concessão do alistamento eleitoral (MENDES, 2016). 
88 Celina Gumarães Viana foi a primeira mulher a obter o direito ao alistamento no estado do Rio Grande do 

Norte, ela era professora da Escola Normal de Mossoró (MENDES, 2016). 
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Lamartine, Maria de Lourdes Lamartine89, e Marta Medeiros90, da região do Acari. Abaixo, a 

fotografia da Associação de Eleitoras do Rio Grande do Norte com as primeiras vinte eleitoras 

brasileiras: 

 

Imagem XIII – Primeiras Eleitoras do Rio Grande do Norte91 

 

 
Fonte: Sistema de Informações do Arquivo Nacional – Dossiê Associação de Eleitoras do Rio Grande do Norte 

(1928) 

 

Identificada da esquerda para direita, Maria de Lourdes Lamartine é a quarta jovem na 

fileira de mulheres em pé. Nessa imagem, estão representadas as primeiras eleitoras do Brasil, 

sendo um requisito para o alistamento disporem de renda própria. Ou seja, todas elas 

trabalhavam, a maioria como professoras. O interessante dessa foto é que todas elas estão 

posicionadas da mesma maneira, com os pés cruzados e as pernas juntas, como deveriam as 

mulheres elegantes sentarem-se. Todas “bem-vestidas” e com os cabelos curtos, alguns presos 

                                                             
89 Maria de Lourdes Lamartine pediu o seu alistamento em 05 de fevereiro de 1928 e não era qualquer mulher que 

poderia se alistar, havia alguns critérios que precisavam ser comprovados. As informações declaradas pela ex-
aluna foram: era solteira, morava com os pais e alegava receber uma renda para sua subsistência comprovada por 

uma declaração da Liga de Ensino do Rio Grande do Norte de que trabalhava como Auxiliar de Puericultura. Um 

fato curioso foi a demora para o pedido, pois ela só deu entrada com o processo em 1928, sendo que o alistamento 

tinha sido iniciado em novembro de 1927 (RODRIGUES, 1993). 
90 Marta Medeiros foi diplomada pela Escola Doméstica em 1926. Quando pediu o alistamento, em 10 de dezembro 

de 1927, tinha 24 anos, era solteira e trabalhava como professora na região do Acari (RODRIGUES, 1993). Sendo 

essas as únicas informações que obtive dela. 
91 Identificadas da esquerda para a direita, sentadas: Concita Câmara (1ª), Júlia Medeiros (2ª), Júlia Barbosa (3ª) e 

Carolina Wanderley (5ª); de pé, Maria de Lourdes Lamartine (4ª). 
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e outros à semi-garçonne e com adereços como colares, sem muita maquiagem. Entre elas, a 

maioria era jovem, porém, também havia mulheres de meia idade. O direito ao voto partiu de 

um lugar social muito específico, de mulheres de classe média a alta, brancas e consideradas 

moralmente respeitáveis. Maria de Lourdes Lamartine, nesse período, era solteira e morava 

com o a sua família, trabalhando como Auxiliar de Puericultura na Escola Doméstica.  

Apesar da autorização da justiça para o alistamento, infelizmente, após a eleição, os 

poucos votos femininos foram considerados inconstitucionais e foram invalidados (MENDES, 

2016). Sendo tal direito apenas reconhecido nacionalmente através do Decreto 21.076 do 

Código Provisório em 1932. Depois desse acontecimento, não obtive muitas informações sobre 

Maria de Lourdes Lamartine. As poucas notícias que encontrei foi de que se casara com o seu 

ex-professor e então colega de trabalho Varela Santiago e que não muito tempo depois saiu da 

Escola Doméstica para trabalhar ao lado do marido no Hospital Varela Santiago como a 

primeira mulher a administrar esse hospital e que o casal não teve filhos (HOSPITAL VARELA 

SANTIAGO, 2016; UNI-RN, S/D).  

Em vista disso, considero que a Maria de Lourdes Lamartine encarnou bem o papel da 

“dona de casa cidadã” enunciada pela Escola Doméstica. Uma vez que, além de defender o 

papel da mulher como “dona de casa”, “mãe de família” responsável pela construção do lar 

ideal enquanto esteve na escola, sua vida não se distanciou desse propósito, pois era uma moça 

considerada “respeitável”, trabalhou enquanto esteve solteira e morava com os pais, e ao casar-

se, deixou o emprego para trabalhar ao lado do marido. No entanto, sem dúvida, ela também 

atribuiu novos sentidos a esse papel ao defender o voto feminino. Ou seja, Maria de Lourdes 

Lamartine encarnou uma “dona de casa cidadã” que possuía uma outra qualidade, essa que a 

escola recusava, a da eleitora. Infelizmente, não encontrei vestígios de uma atuação política por 

parte da Maria de Lourdes Lamartine para além do evento de 1928.  

Para além do voto, outra ex-aluna que produziu novos sentidos para a ideia da “dona de 

casa cidadã” foi Chicuta Nolasco Fernandes. Como disse no tópico anterior, ela formou-se pela 

Escola Doméstica em 1929 e ficou muito conhecida pela sua trajetória profissional. Chicuta 

Nolasco Fernandes, em sua biografia, afirmou que desde muito jovem pensava em trabalhar, 

principalmente, devido ao fato de ter sido filha de uma família muito extensa que apesar de ter 

podido arcar com os custos de uma filha em um internato, isso só foi possível em meio ao 

esforço do seu pai em pagar pelos seus estudos que viam-se várias vezes ameaçados pela 

instabilidade financeira que passava a sua família. Por isso, desde muito cedo, já sabia que o 

objetivo do seu diploma era adquirir uma boa colocação no mercado de trabalho para uma 

mulher no início do século XX.  
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Ao concluir os seus estudos, Chicuta Nolasco Fernandes foi laureada92 como a melhor 

aluna da sua turma e com isso ganhou uma viagem à Europa, prêmio concedido pelo Governo 

do Estado. Contudo, ela decidiu recusar essa oportunidade, pois tinha recebido uma proposta 

do Diretor do Departamento de Educação, Francisco Ivo Cavalcante, para atender um pedido 

do governador do Pernambuco para ser professora da Escola Técnica Feminina do Recife, onde 

o governador tinha o interesse de colocar um curso técnico de Educação Doméstica.  

De acordo com Chicuta Nolasco Fernandes, essa foi uma experiência muito 

enriquecedora e diferente de tudo o que já tinha vivido até aquele momento, pois assim que 

concluiu o Curso Doméstico foi para o Recife, onde foi obrigada à viver sozinha pela primeira 

vez na vida: “Novamente tive que enfrentar um meio estranho, tarefas de muita 

responsabilidade, inexperiência e a ausência prolongada da família. Senti-me perdida naquele 

ambiente desconhecido” (FERNANDES, 1973, p. 73). O medo que sentia ao viajar para tão 

distante da família era compreensível, principalmente, para uma jovem que mal conheciam o 

mundo e tinha acabado de se formar, ou seja, sem nenhuma experiência. Não obstante, a jornada 

dessa personagem em Recife não durou muito tempo. Com o golpe de Estado que deu origem 

a Revolução de 1930, o governador do Pernambuco foi deposto e a escola onde ela trabalhava 

foi totalmente destruída. Sem trabalho, Chicuta Nolasco Fernandes voltou para Natal. Sobre o 

seu trabalho nessa escola: 

 

[...] Era a Escola Técnico-Profissional Feminina, que, ainda hoje existe, pois foi 

reorganizada e posta a funcionar, após a revolução. Era uma escola luxuosamente 

instalada e com frequência de quase 800 alunas, das mais humildes às de mediana 

condição social, que ali iam buscar conhecimentos técnicos diversificados que iriam 

garantir-lhes um meio de viver. Salas de corte e costura, de rendas e bordados, de flores, 

de pintura, de economia doméstica, classe de estudos regulares ao nível primário e 
complementar (FERNANDES, 1973, p. 80-81). 

 

Apesar do pouco tempo em que trabalhou no Recife, Chicuta Nolasco Fernandes 

descreveu esse período como uma época de muito aprendizado e amadurecimento. Sendo que, 

esse tempo na escola lhe possibilitou uma carga de experiências que seriam importantes para o 

seu futuro profissional. Desse modo, voltou para Natal, onde teve que procurar uma ocupação 

e conseguiu um cargo na própria Escola Doméstica onde estudou. Nesse local ela trabalhou por 

trinta e cinco anos: 

                                                             
92 As alunas da Escola Doméstica eram avaliadas por suas notas ao longo de todo o curso e no dia da Colação de 

Grau uma delas recebia o título de aluna laureada. O que era considerado uma grande honraria. Em alguns anos, a 

aluna considerada a melhor recebia algum tipo de prêmio. Como ocorrido nos anos de 1928 e 1929, quando o 

prêmio foi uma viagem à Bélgica para conhecer as escolas domésticas do país custeada pelo Governo do Estado. 

Era uma espécie de curso de férias, nos quais as alunas também recebiam um diploma da instituição que as 

recebiam internacionalmente.  
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A professora admitida passava por estágios remunerados, digamos assim. Entrava 

primeiro pelas cadeiras práticas, na qual se houvesse distinguido. 
Ordem Doméstica, Serviços Domésticos ou Inspetora de classes e alunas, eram 

aquelas por onde se iniciava a maioria. Se provava boas condições, ia subindo de 

posto, quando havia vagas. 

Nunca fui uma boa aluna das cadeiras práticas. Todo o meu esforço, para arranjar 

com arte meu lavatório e cômoda onde guardávamos a roupa de uso, não lograva o 

efeito desejado, mesmo copiando o que as colegas mais jeitosas sabiam fazer. Em 

cozinha era um desastre, até o final do curso. E era essa a cadeira em que meu pai 

queria que eu me aperfeiçoasse. Costura, até nem por isso. Assim, muito mais tarde, 

já professora, começando pelo período, em que ensinei em Recife, me sentia 

profundamente assustada, quando me apresentavam como professora da Escola 

Doméstica e logo se esperava que eu entendesse muito de bons quitutes e receitas 
extraordinárias (FERNANDES, 1973, p. 88. Grifos Meus). 

 

No trecho acima, Chicuta Nolasco Fernandes descreve como era o processo de admissão 

de uma professora na Escola Doméstica, ela tinha que passar por algumas etapas para poder ser 

efetivada. Aliás, em vários momentos afirmou ser péssima nas atividades domésticas e que isso 

foi causa de muita insegurança na sua vida, principalmente, em relação as expectativas das 

pessoas em torno da aluna da Escola Doméstica, sobre a qual esperava-se que fosse muito boa 

nas atividades do lar. Além disso, ela afirma que Cozinha era a cadeira que seu pai mais queria 

que ela se aperfeiçoasse, fato que não ocorreu como ele desejava. Apesar do imenso esforço em 

enquadrar a aluna da Escola Doméstica como a dona de casa prendada, isso não significava que 

todas essas jovens se adaptariam e conseguiriam agir de acordo com essas expectativas. Chicuta 

Nolasco Fernandes afirmou em vários momentos que era uma aluna mediana e que as suas 

melhores notas eram nas matérias teóricas. Apesar das poucas aptidões para as atividades 

práticas, mesmo assim, conseguiu se aprovada com distinção e trabalhar na escola por vários 

anos. 

 

Percorri algumas cadeiras do currículo escolar, de acordo com as minhas aptidões e 

necessidades da Escola. Ainda não se exigiam os títulos de habilitação que hoje são 

indispensáveis [...] 
Havia, no entanto, uma seleção natural e criteriosa para o que muito contribuíam as 

aptidões, o entusiasmo e a dedicação da candidata ao trabalho que se propunha fazer, 

ou ensinar, auferidos durante o tempo que cursava a Escola. As cadeiras específicas 

eram entregues aos profissionais: Medicina, Direito, Sociologia, Higiene 

(FERNANDES, 1973, p. 89). 

 

Um ponto interessante apontado nesse trecho é o fato de que ainda não era exigido os 

títulos de habilitação para as professoras. Havia uma política interna de contratar professoras 

diplomadas pela escola, então isso foi muito importante para as formadas que desejavam 

trabalhar. Entretanto, para algumas matérias exigia-se uma titulação profissional diferenciada, 

como foi o caso das cadeiras que ela aponta, como medicina e direito, que eram exercidas 
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apenas por homens com diplomas de Curso Superior nessas áreas. Isso contribuía para o 

estabelecimento de uma hierarquia entre os professores e as professoras. Visto que, os homens 

tinham um diploma de graduação, provavelmente, eram melhor remunerados e, geralmente, 

exerciam outras atividades para além da escola. Enquanto isso, as mulheres possuíam um 

diploma que não possuía uma validade reconhecida nacionalmente e dedicavam seu tempo 

quase exclusivamente para escola. 

Apesar do diploma da Escola Doméstica não ter uma validade para o exercício do 

magistério em outras escolas, a experiência adquirida trabalhando nela, somando a temporada 

em Recife, abriria as portas para Chicuta Nolasco Fernandes em outros estabelecimentos. Por 

exemplo, em 1951, ela recebeu uma indicação para ocupar uma vaga no magistério público 

como professora de Português na Escola Normal de Natal: “Eu adorava ensinar. Queria bem as 

minhas alunas, sentia-me realizada. A confiança que me creditavam, em vez de me envaidecer, 

comovia-me, e estudava, estudava muito para merecê-la” (FERNANDES, 1973, p. 96). Não 

demorou muito para que outra oportunidade surgisse, como aconteceu em 1952, quando 

Chicuta Nolasco Fernandes foi convocada pelo Diretor do Departamento de Educação para ser 

a diretora da Escola Normal de Natal. Ela ocuparia um cargo que por décadas era entregue 

apenas para homens, sendo assim, a primeira mulher a assumir tal posição na história da escola.  

 

Imagem XIV – Chicuta Nolasco Fernandes e as normalistas: 

 
Fonte: AQUINO, 2007, p. 94. 
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 Na imagem acima, estão retratadas a diretora Chicuta Nolasco Fernandes e suas alunas 

da Escola Normal de Natal que nesse momento se chamava Instituto de Educação Superior 

Presidente Kennedy. Foi nessa instituição que ela ganhou seu maior destaque e valorização 

profissional, onde trabalhou até a sua aposentadoria. Além disso, Chicuta Nolasco Fernandes 

afirmou em vários momentos na sua biografia que o que mais gostava do magistério público 

era a maior diversidade de alunos, principalmente, pobres e isso ela acreditava ser muito mais 

interessante que no ensino privado. 

Chicuta Nolasco Fernandes encarnava a figura da “dona de casa cidadã” subvertendo 

essa lógica. Pois, apesar de ter se formado na Escola Doméstica, onde se ensinava as mulheres 

a serem do lar, ela ocupou uma posição profissional importante que ela valorizava e na qual ela 

sentia-se realizada. Ela não foi a única ex-aluna a seguir os caminhos do magistério, na verdade, 

para as que desejavam trabalhar o diploma da Escola Doméstica, apesar das suas limitações, 

possibilitou que exercessem uma profissão. Até porque, em uma sociedade recém-saída da 

escravidão e extremamente desigual, as poucas pessoas que sabia a ler e escrever e tivessem 

frequentado a escola – além do Primário, ainda mais – alcançavam uma posição que as 

diferenciava das outras pessoas.  

Chicuta Nolasco Fernandes via o trabalho como um caminho natural para uma mulher 

e mesmo casada e com filhos continuou exercendo sua profissão. Algo interessante que ela 

mencionou em sua biografia foi a decisão de que, apesar de se considerar péssima das atividades 

doméstica, todas as suas filhas foram matriculadas na Escola Doméstica, bem como suas netas: 

“sou profundamente grata à Escola, que contribuiu de forma inequívoca, para o meu 

aperfeiçoamento [...] Rendo-lhe a homenagem do meu apreço e admiração tendo levado para 

ela minha filha, ali diplomada e hoje minhas netas (FERNANDES, 1973, p. 91-92). Enfim, o 

ciclo continuou, sendo propagado e difundido entre as suas descendentes.  

Portanto, foi possível perceber que houve um metamorfoseamento na figura da “dona 

de casa cidadã” quando encarnada pelas alunas da escola. Em um primeiro momento ela 

significava a “dona de casa” que não trabalhava – apenas se precisasse – e que tinha uma 

atuação assistencialista beneficente e fiscalizadora dos bons costumes, se limitando apenas a 

isso.  Para posteriormente, incorporar a mulher que vota, uma mulher que atua na política, mas 

ainda em nome da família, dos menos favorecidos, das crianças e das mulheres. Além disso, 

ela também trabalha e não apenas para sobreviver, mas também, para sentir-se realizada. Desse 

modo, essa figura da “dona de casa cidadã” sobreviveu as mudanças culturais e nas relações de 

gênero, ao se abrir um pouco mais para essas transformações, mas sem promover uma ruptura 
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na sua lógica binária. A seguir, encerro esse ciclo, ao falar das diretoras da Escola Doméstica e 

como foram importantes para a sobrevivência dessa escola centenária. 

 

3.4 E assim o ciclo se encerra: de alunas, viraram professoras e tornaram-se diretoras 

 

Finalmente, nesse último tópico, trouxe os modos de subjetivação do discurso de três 

mulheres que exerceram o oficio de diretoras da Escola Doméstica. O intuito foi perceber 

nessas falas e escritas de si como essas mulheres subjetivaram tais normas acerca da 

feminilidade produzidas pela escola. Refletindo sobre como elas praticavam esse 

assujeitamento ao discurso escolar, mas não de modo passivo, sendo, até mesmo, inventivo em 

uma atividade autônoma de autodisciplinamento contínuo ao longo de uma vida. Apesar de 

viverem em um contexto restrito nas maneiras de viver o gênero, elas utilizaram de recursos 

para se apropriarem desses discursos e torna-los maleáveis em meio a uma cultura patriarcal. 

A primeira dessas mulheres escolhidas para estarem nesse tópico foi Santa Guerra. 

Nascida no Brejo do Apodi, era filha de Phelippe Guerra, membro e ex-presidente da Liga de 

Ensino do Rio Grande do Norte. Ela entrou na Escola Doméstica como aluna em 1918, 

adquirindo seu diploma em 1921. Logo em seguida, foi incorporada ao corpo docente da escola, 

exercendo as matérias de História e Jardinagem em 1925 (REVISTA ESCOLA DOMÉSTICA, 

1925). Em 1928, foi selecionada para uma viagem à Bélgica em nome da Escola Doméstica 

para realizar um curso de especialização no Institut Normal Supêrieur Mènager Agricole, em 

Laeken, ao lado da aluna recém-formada Alix Pessoa. Essa viagem ocorreu em 1930 e logo 

após sua chegada ao Brasil assumiu o posto de diretora da instituição, a qual dirigiu entre 1930 

à 1935.  

Santa Guerra tem uma trajetória muito distante da maioria das mulheres daquele 

período, foi escritora, diretora, estudou na Europa. Trajetória muito restrita para um pequeno 

grupo de mulheres da elite intelectualizada. Ela foi membro da Academia Feminina de Letras 

da Casa Berta Guilherme de Natal, da Academia Mossoroense de Letras, da Academia 

Potiguar de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Atuou na 

imprensa, em periódicos como O Lar, no qual era diretora, e A Ordem, no qual possuía uma 

coluna intitulada Vida Feminina. Ademais, escreveu peças de teatro encenadas no Theatro 

Carlos Gomes, como as intituladas “A Escola Doméstica de Natal” e “Amor Materno” 

(DUARTE & MACÊDO, 2013). Sua principal atividade foi como educadora e militante em 

favor da Educação Doméstica, sendo lembrada como a diretora da Escola Doméstica que lidou 
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com uma grave crise financeira e com o caos na cidade do Natal, durante a Intentona Comunista 

em 1935 (ESCOLA DOMÉSTICA DE NATAL, 1964). 

Uma das características mais marcantes da atuação de Santa Guerra foi a sua defesa pela 

Educação Doméstica, reconhecida por ela como uma “necessidade social”, e também, sua 

dedicação à Igreja, adotando uma postura conservadora e religiosa nos fundamentos do 

catolicismo romano. Uma das primeiras demonstrações de sua atividade como escritora foi o 

livreto O Ensino Doméstico na Bélgica, de 1931, no qual ela relata como foi a sua viagem à 

Bélgica, as visitas que fez as Escolas Domésticas do país e o estágio realizado em Laeken. Ele 

tem um caráter informativo e impessoal, apesar de em diferentes momentos, a autora expressar 

opiniões e sentimentos em relação a sua experiência na escola e na viagem. Ela relata sobre os 

infindáveis 21 dias ao mar rumo à Europa, da presença de sua companheira de viagem, a aluna 

e futura colega de trabalho Alix Pessoa. Elas viajaram por várias escolas no interior da Bélgica. 

Trabalharam por um tempo em Laeken, instituição direcionada para a formação das mestras em 

Educação Doméstica, sobre a qual deixa claro que era destinada para a “elite feminina” ou 

“filhas da elite”. O caráter elitista e exclusivo é enfatizado como algo positivo, o que atribuiria 

um aspecto de superioridade para uma instituição escolar como aquela. Santa Guerra idealizava 

a Educação Doméstica e acreditava que as mulheres da elite seriam a responsáveis por 

transformar a sociedade por meio de sua atuação na família. Sobre a Escola Doméstica em 

Natal, afirma que: 

 

[...] desde que tive entendimento da Escola Domestica de Natal, quase 

instinctivamente a admirei, como instituição superior. Experimentei, assim, grande 

satisfação ao conhece-la e cursa-la como alumna. Discipula, anno a anno augmentava 

por ella a minha admiração. Doía-me vêr mal compreendida, calumniada, por vezes, 

de maneira inconsciente, obra de tão elevados fins. Ao completar o curso, sentia-me 

um tanto identificada àquelle estabelecimento. Por compreender o seu grande poder 

bemfazejo, econômico, moral, patriótico, desejei dedicar-lhe os meus serviços. Era 

oferta muito humilde, mas de bôa vontade. A afeição àquella casa fazia-me vencer 

qualquer contrariedade na árdua missão (GUERRA, 1931, p. 12). 
 

No trecho acima, foi interessante perceber as sensibilidades contidas nas escolhas das 

palavras para descrever as razões pelas quais Santa Guerra dedicou ao longo de sua vida seus 

serviços à Escola Doméstica. Como aluna, ela se reconhecia como uma pessoa fascinada pela 

instituição de ensino, na qual sentia-se identificada com a proposta educativa. Enfatizando que 

seu trabalho foi origem de um desejo e afeição, enfrentando qualquer adversidade advinda de 

tal “missão”. O vínculo afetivo de professoras e diretoras à Escola Doméstica, principalmente 

as últimas, apareceram até com uma certa frequência nos vestígios que encontrei delas. Elas 

evidenciavam que o desejo de trabalho era fruto de uma missão, muitas vezes, associada a ideia 
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de sacrifício. Talvez, uma razão para esse reforço em afirmar que o trabalho partia de um desejo 

e de uma missão social, evidencie as dificuldades, nesse período, para uma mulher firmar-se 

enquanto uma profissional, tendo que justificar a presença de sua ambição como fruto de uma 

espécie de sacerdócio. 

Ela não explicou o que seria essa calúnia em relação à escola e não detalha quais seriam 

esses comentários que supôs serem mentirosos sobre a instituição. Em seu texto, Santa Guerra 

não esconde a sua admiração pela Escola Doméstica e nem o seu prazer em trabalhar na escola. 

Mesmo tendo nascido em uma família rica e influente, ou seja, o trabalho não era uma questão 

de sobrevivência. Mesmo assim, decidiu trabalhar na escola e dedicou muitos anos a esse ofício. 

Um aspecto interessante, é que não encontrei nenhum sinal em relação a uma mudança de 

sobrenome ou indicação da existência de filhos ou netos, seja na bibliografia em que foi 

mencionada, ou nos seus escritos. Sendo esse um traço comum nas descrições de mulheres 

daquele período, sempre evidenciando o seu vínculo familiar. O que me levou a acreditar que 

Santa Guerra não se casou ou teve filhos. O que compreendo enquanto um fato curioso para 

uma mulher desse período, mas não muito surpreendente, pensando em uma mulher de elite 

que trabalhava, principalmente na Escola Doméstica. Aspecto que tratarei mais adiante. 

Quarenta anos depois de sua viagem para a Bélgica, Santa Guerra publicou, em 1970, o 

livreto A Grandeza da Educação Familiar, no qual defende a necessidade de uma educação 

feminina pautada nos fundamentos do lar e faz críticas as transformações que percebeu na 

educação de mulheres nesse período. Conforme Santa Guerra (1970, p.15), “a promoção da 

mulher, fato indiscutível, deverá constituir-se fator de promoção da família e não empecilho à 

saúde e felicidade da mesma”. Em meio as transformações nas relações de gênero que 

marcaram os anos 1960 e que se intensificaram nas décadas seguintes, Santa Guerra concordava 

que a “promoção da mulher” era uma pauta importante, porém, a sua “promoção” só seria 

legitima caso incorporasse a “promoção da família”, associando a ideia da feminilidade à 

domesticidade.  

 

Se as meninas, as jovens seguem sistematicamente uma cultura alheia às tendências e 

aspirações naturais da alma feminina, às ocupações básicas da mulher, como alguém 

pretende em nossos tempos de desajustamentos, isto é, uma cultura alheia à Educação 

Familiar, à Educação Doméstica, inconscientemente irá a mulher, com o correr dos 

tempos mais e mais se desinteressando pelas coisas do lar, pela vida em família. 
Adviriam daí consequências desastrosas para a sociedade (GUERRA, 1970, p.21. 

Grifos meus). 

 

Santa Guerra percebia que o mundo passava por mudanças significativas e que as 

mulheres já não eram tão apegadas ao espaço doméstico, sendo o espaço público cada vez mais 
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repleto de mulheres que não reconheciam mais a maternidade e a atividade doméstica como um 

destino. Entretanto, ao invés de apoiar tais transformações, ela se posicionava contra. Aliás, 

enxergava tais aspectos como negativos e responsáveis por trazer consequências “desastrosas” 

para a sociedade. E quais seriam essas consequências? O desapego e desvinculação da 

feminilidade ao lar? Se as mulheres não exercessem mais a função do cuidado, quem assumiria 

tal posto? Quem cuidaria das crianças? Quem se preocuparia com a saúde da família? Esse 

cargo ficaria vago e para Santa Guerra, isso resultaria no caos. Por isso, defendia que as 

meninas, desde jovens, deveriam aprender os ofícios domésticos e terem suas sensibilidades 

aguçadas para que desenvolvessem vínculos de afeto ao lar. Assim, elas reconheceriam o “seu 

lugar” na família e manteriam essa ordem do gênero em funcionamento.  

 

É interessante dizer-se que a mulher trabalha se, por exemplo, ela aciona a máquina 

na fábrica ou se bate as teclas como datilógrafa [...]. Mas se ela passa horas a ocupar-

se, sob modalidades diversas, dos afazeres domésticos, cuidando com desvelo da 

saúde física e moral dos que irão constituir a sociedade de manhã, e dos que hoje 

influem na coletividade, ela não é a mulher que trabalha, dizem (GUERRA, 1970, 

p.18). 

 

Santa Guerra não era contra o trabalho feminino, na verdade, defendia que as mulheres 

trabalhassem. No entanto, sem abandonarem suas aspirações na família. Conforme afirma em 

seu livreto, a “promoção da mulher” não viria quando ela assumisse as posições 

tradicionalmente masculinas, mas sim, quando as suas funções domésticas fossem realmente 

valorizadas, quando uma “dona de casa” não fosse mais descrita como a mulher que não 

trabalha, mas que fosse reconhecida como de igual importância, mesmo exercendo ofícios 

diferentes. Assim, concebia que as jovens deveriam ser estimuladas ao exercício das atividades 

domésticas desde muito cedo. E, daí, caso desejassem seguir outros caminhos, poderiam fazer 

escolhas profissionais, porém, pautadas em critérios do que seria mais “adequado” para uma 

mulher trabalhar.   

É possível perceber na escrita de Santa Guerra o seu assujeitamento ao discurso da 

Escola Doméstica, ao reconhecer que o lugar “natural” da mulher seria o lar. Todavia, há uma 

certa ambiguidade quando observo o discurso dela, principalmente, em relação a sua defesa de 

que a mulher do lar também trabalha e que o trabalho doméstico não deveria ser compreendido 

como uma atividade inferior àquelas exercidas nos lugares públicos. Além disso, em outro 

momento de seu texto, ela defende que a Educação Doméstica possibilitou a abertura de 

carreiras para as mulheres, como: professora, enfermeira, nutricionista, jornalista, assistente 

social e psicóloga. Nesse sentido, ela via a carreira profissional como uma possibilidade, no 

entanto, sem questionar os binarismos que cercavam a escolarização e a profissionalização 
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feminina. Por isso, entendo esse assujeitamento ao mesmo tempo obediente as normas acerca 

da feminilidade, mas também, flexível em certas pautas. 

Após a saída de Santa Guerra da direção da escola93, quem assumiu o cargo foi a 

professora Alix Pessoa, aquela que viajou em sua companhia para cursar a especialização na 

Bélgica. Alix Pessoa era formada pela Escola Doméstica e trabalhava como docente desde sua 

diplomação, e por ter uma especialização, era considerada a natural substituta para o cargo. O 

tempo em que exerceu a função de diretora foi entre 1935 a 1944. Sendo a segunda diretora da 

escola com maior tempo no cargo. A razão para a sua saída foi diferente da maioria das outras 

diretoras, na verdade, Alix Pessoa não desejava permanecer trabalhando como administradora 

de escolas e desejava exercer outra profissão, a de assistente social. Por isso, decidiu abandonar 

a escola e seguir rumo à novos objetivos. Em uma entrevista concedida ao Daladier Pessoa 

Cunha Lima, ela afirmou que: “eu cumpri meu dever, mas não tinha nenhuma vocação para 

administradora de uma escola. Eu queria mesmo era ser Assistente Social e desenvolver meu 

trabalho nessa área, como realmente, pude fazer após deixar a função” (PESSOA, 2004, p. 256). 

Alix Pessoa formou-se na Escola de Serviço Social de Natal no ano de 1950. Foi 

estagiária e Assistente Social no SESI. Em 1956, fez estágio nos Estados Unidos visitando 

inúmeras escolas e universidades, observando, principalmente, o desenvolvimento do ensino 

da Economia Doméstica no país. Ela foi representando a Escola Doméstica, por indicação da 

Liga de Ensino do Rio Grande do Norte, tendo sido a única representante do Nordeste em um 

grupo de nove mulheres brasileiras em um estágio coordenado pelo International Cooperation 

Administration – U.S. of America Operation Mission to Brazil (LIMA, 2004). 

Apesar do diploma de “dona de casa”, o caminho de Alix Pessoa não estava preso a essa 

função necessariamente. O Curso Doméstico, mesmo com tantas limitações, possibilitou a 

profissionalização, em parte, de suas alunas. A Educação Doméstica, por dialogar com 

inúmeras áreas de conhecimento, não restringiu a atuação dessas mulheres, e mesmo contra 

todas as possibilidades, ofereceu oportunidades de trabalho que dialogavam com o lar, mas não 

diretamente nele. Com a implementação da UFRN, por exemplo, Alix Pessoa foi convidada 

pelo então Reitor Onofre Lopes para organizar e coordenar o Serviço Social Médico do Hospital 

das Clínicas, atual Hospital Onofre Lopes, até a sua aposentadoria (LIMA, 2004). 

                                                             
93 Não encontrei nenhuma explicação para a saída de Santa Guerra da direção da escola, o que é muito estranho, 

pois ela ainda continuou como professora da instituição. Normalmente, quando uma diretora era afastada do seu 

cargo, era definitivo, seja por decisão da Liga de Ensino do Rio Grande do Norte quando não gostava do trabalho 

delas, ou quando elas pediam para sair seja por motivo de saúde ou casamento. Em nenhum dos documentos aqui 

analisados há se quer uma menção à saída dela. 
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O contato com Onofre Lopes decorria da sua relação com a Escola Doméstica, onde ele 

foi professor de higiene do lar e Puericultura, após a saída de Varela Santiago. Sem dúvida, os 

caminhos de Alix Pessoa seriam muito distintos se ela não houvesse estudado na Escola 

Doméstica. Seja pelos contatos que estabeleceu nesse estabelecimento, que possibilitou suas 

viagens à Bélgica e aos Estados Unidos, como também, o trabalho no Hospital coordenando o 

Serviço Social nesse estabelecimento. Como também, talvez, a escolha profissional, já que a 

Educação Doméstica articulava conhecimentos com a área da Assistência Social.  

Foi durante a direção de Alix Pessoa que Noilde Ramalho entrou na escola como aluna. 

Alix Pessoa e Noilde Ramalho eram primas – a mãe de Alix era irmã do pai de Noilde. O 

estreitamento das relações entre as duas foi importante para os caminhos que Noilde Ramalho 

veio a seguir. A ideia de matricula-la na Escola Doméstica, por exemplo, veio do fato de sua 

prima trabalhar nesse estabelecimento, o que foi visto como positivo pela a sua família. Além 

disso, foi de Alix Pessoa que veio o convite para trabalhar na escola depois do término do curso. 

Noilde Ramalho concluiu o Curso Doméstico em 1939 e após alguns meses foi 

convidada a entrar para o corpo docente da escola, “como foi diferente a volta a Natal naquele 

distante março de 1940! [...] Cheguei à escola ocupando a vaga da professora Lisete Duarte, 

que a deixava por motivo de casamento (RAMALHO, 2004, p. 100). Um aspecto interessante 

era o fato da saída de uma professora por motivo de casamento, sendo essa uma situação que 

se repetia, mencionada por Noilde em outros momentos da sua biografia. Após assumir o cargo, 

ela passou por várias funções e foi professora de matérias distintas, entre 1940 a 1944. 

 

Fui professora das disciplinas de Lavanderia, Economia Doméstica, Etiqueta, 

Jardinagem, Horticultura e Avicultura. Servi como Auxiliar de Enfermagem, 

atendendo socorros de urgência e a parte prática do setor de Puericultura. Ministrei, 

também, aulas de Cozinha Teórica e Prática, num curso denominado Curso Anexo, 

destinado às senhoras da Sociedade. Era residente e tinha plantões a serem cobertos 

em dias fixos, durante a semana e aos domingos, sob regime de sorteio. Aos sábados, 

também sob sorteio, levávamos as alunas às compras, que ocupavam toda a manhã 

(RAMALHO, 2004, p. 101). 

 

Segundo Noilde Ramalho (2004), era comum as professoras recém-chegadas passarem 

por várias funções e irem subindo de posição, para assim experimentarem suas habilidades. 

Noilde Ramalho era uma das professoras internas, por isso, passava os finais de semana 

cuidando das alunas internas. Nos finais de semana, havia sorteios para selecionar quais 

professoras seriam responsáveis para levar as alunas para um passeio nas lojas, onde faziam 

compras nas manhãs de sábado. Nos quatro anos em que trabalhou na Escola Doméstica, Noilde 

Ramalho ainda era considerada iniciante. Porém, as coisas mudaram, até que: 
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Ano de 1945. O quadro docente da Escola, desfalcado de diretora, que deixara o cargo 

em dezembro de 1944 por casamento; a secretária, mais quatro professoras do quadro 

interno da Escola, também se desligaram das funções. [...] A essa altura, o Dr. Varela 

Santiago me confiou provisoriamente a Direção (RAMALHO, 2004, p. 104). 

 

No final do ano de 1944, várias professoras abandonaram a escola, e segundo Noilde 

Ramalho, o caos foi instaurado. Era nesse período o início das matrículas para o próximo ano 

e tendo que controlar toda a situação, Noilde Ramalho foi convocada pelo, então, presidente da 

Liga de Ensino do Rio Grande do Norte, Varela Santiago, para assumir provisoriamente a 

direção. É interessante perceber que, novamente, ela mencionou que uma das mulheres que 

trabalhavam na escola foi desligada das suas funções por que iria se casar. Contudo, ela não 

deixa claro se essa demissão era fruto de uma decisão voluntária ou de uma exigência da escola. 

Em sua biografia, como também, na da ex-professora Chicuta Nolasco Fernandes (1973) há 

menções acerca da presença de professoras muito jovens na escola. O que me fez chegar à 

conclusão de que se isso era devido à alta rotatividade de professoras que permaneciam pouco 

tempo na escola, enquanto estivessem solteiras, e saíam quando se casavam. Como observado, 

novamente, no trecho abaixo, quando Noilde Ramalho descreve como foram seus primeiros 

meses como diretora provisória: 

 

Na Escola, a vida permanecia sob a orientação de sempre, já com mais liberdade para 

as professoras internas, todas jovens, algumas como Margarida Cabral, Francisca 

Oliveira, Dinorá Dantas, recém-diplomadas em 1944. Elas, que sob meus cuidados e 

dentro das minhas exigências, eram rigorosamente assistidas nas saídas e advertidas 

se não atendessem ao horário de chegada. Estava como Diretora Provisória e usava 

do direito de implementar disciplina e vigilância conforme ditava a Liga de Ensino. 

Muito recebi da disponibilidade delas e até hoje conto com a valiosa e indispensável 

presença e lealdade de Margarida. As outras deixaram a casa de ensino por uma casa 

construída pelos laços do casamento (RAMALHO, 2004, p. 106). 

 

E enfim, o ciclo se encerrava a partir desse momento, ou seja, Noilde Ramalho que foi 

antes subordinada como aluna e depois como professora, era quem ditava as regras depois de 

assumir a direção. Por ser muito obediente a Liga de Ensino do Rio Grande do Norte, logo ela 

foi efetivada, no cargo em que permaneceu até o fim de sua vida, em 2010. É interessante 

perceber como essas mulheres se gerenciavam, a constante vigilância sobre onde as professoras 

iriam, com quem saíam, qual horário voltavam e o esforço em aplicar a disciplina e vigilância, 

mesmo que, com os anos, essa vigilância também foi diminuindo, ampliando os limites da 

liberdade feminina. Lembrando, obviamente, que acima da professora estava a Liga de Ensino 

do Rio Grande do Norte, formada por homens, que realmente ditava as regras de como essas 

professoras deveriam agir e que decidia sobre os seus futuros na escola. 
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Logo após assumir a direção da Escola Doméstica, Noilde Ramalho decidiu que seria 

necessário fazer uma adequação no currículo ao ensino regular. Em 1947, foi em busca de apoio 

da Liga de Ensino do Rio Grande do Norte e conseguiu uma reunião com os dirigentes e 

associados. Ela argumentou que a Escola Doméstica estava perdendo espaço para outras escolas 

como o Colégio Imaculada Conceição, o Colégio Nossa Senhora das Neves94 e o Marista95, 

que ofereciam um diploma que possibilitava às alunas ingressarem na Faculdade, coisa que a 

Escola Doméstica não oferecia. De acordo com Noilde Ramalho (2004), de início, a Liga de 

Ensino do Rio Grande do Norte decidiu não apoia-la, porque queriam manter o projeto inicial, 

apesar de perder várias alunas e comprometer a existência desse estabelecimento. No início dos 

anos 1950, finalmente, decidem apoiar e então começaram os preparativos para a transição do 

ensino doméstico para o ensino regular. Em um primeiro momento, tentaram regularizar o 

diploma dentro das regras da legislação nacional sobre o ensino profissionalizante. Após uma 

década na procura de aliados Noilde Ramalho, em 1962, conseguiu o apoio do Ministro da 

Educação Oliveira Brito que concedeu a aprovação da Portaria do MEC 200.537/62, na qual 

equiparava o Curso Doméstico ao curso Ginasial e autorizava a implementação do curso de 

nível Colegial, o que veio a ocorrer em 1964.  

Algo que Noilde Ramalho deixou claro era que se essas mudanças não tivessem sido 

feitas, a Escola Doméstica, dificilmente, teria sobrevivido nas décadas seguintes com as 

transformações ocorridas no comportamento feminino e nos seus interesses profissionais que 

exigiam um diploma que a escola não fornecia.  

 

Vi, logo que assumi a Direção, que uma mudança de rumo seria essencial para a 

sobrevivência da Escola. O mundo estava mudando e não tinha como não acompanhar 

essas mudanças, principalmente, após a Segunda Guerra Mundial. A mulher já 

começava a disputar o mercado de trabalho, ela não se conformava mais em 

permanecer somente nas lides domésticas. Então, a nossa tarefa seria de conciliar a 

tradição da Escola, as suas disciplinas voltadas para o lar e a família, com as outras 

exigidas pelo ensino básico. A carga horária das disciplinas domésticas foi diminuída, 

como, por exemplo, a supressão da parte de leiteria, em benefício do ensino regular 

(RAMALHO, 2004, p. 302. Grifos Meus). 

 

A partir da direção de Noilde Ramalho, a Escola Doméstica começava a mudar de rumo 

e o foco passou para a conciliação entre a tradição e a modernidade. Seu objetivo principal, 

                                                             
94 O Colégio Nossa Senhora das Neves foi criado em 1932 pelas Irmãs Alberta Garimbertti e Imaculada Widder. 

Além de ter um ensino confessional, funcionava como internato exclusivamente para meninas. Seus cursos eram 

do primário ao curso comercial, e posteriormente, até o curso científico. 
95 O Instituto dos Pequenos Irmãos de Maria, hoje, Irmão Maristas, foi fundado em 1817, na França, pelo Padre 

Marcelino Champagnat. Atendendo a um convite feito em 1929 por Dom Marcolino Dantas, então bispo diocesano 

da capital potiguar, os Irmãos Maristas assumiram a direção do Colégio Marista de Natal, no dia 2 de fevereiro 

de 1930. No início funcionava em formato de internato exclusivo para meninos, no entanto, não demorou muito 

para abandonar o regime de internato e introduzir o ensino misto. 
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então, deixou de ser o de formar a “dona de casa”, mas não perdeu totalmente esse intuito. As 

“lides domésticas”, a partir desse momento, passou a disputar espaço com as outras matérias, 

que por obrigatoriedade, estavam no programa da escola. Como uma forma de sobreviver aos 

novos tempos, o ensino se dividia entre os critérios nacionais da Educação Básica e as 

peculiaridades dessa escola. Com efeito, o grande desafio seria manter a Escola Doméstica 

ainda interessante para o alunado feminino, permanecendo uma escola de elite para as jovens 

consideradas “distintas”. 

Noilde Ramalho, praticamente, incorporou em si mesma a identidade da escola, se 

tornando o “rosto” dessa instituição. Ela havia se tornado referência no que se referia ao ideal 

de educação feminina na cidade do Natal e no que deveria ser uma educadora e administradora 

escolar. Tanto que, sua vida intima e profissional se tornaram uma única coisa: 

 

Percorrendo esses caminhos e veredas, vejo-me passando da fase dos sonhos para a 

maturidade. Surgem, então, novamente o que parece ser na mulher uma forma de 

realização pessoal, novas propostas de casamento, seguidas das inquietações do uso 

da aliança, confecções de enxovais, planos de nova vida. Nessa estação do viver, 

situada no território das emoções, acordei e vi, após análise sentimental, que ali, de 

braços com o projeto de vida apoiado no real sentimento, estava a Escola. Meu 

coração já havia sido totalmente dominado. Concluí que, naquele território, a minha 

existência estava plena. Só via na minha alma a Escola, como missão de vida, 

adotando-a como meio de me fazer feliz. A ela tenho dedicado o melhor do meu 

entusiasmo, a fixação do meu pensamento. Através dela, tenho percorrido muitos 
caminhos e veredas, os quais têm me levado, pelo amor à causa que abracei, à 

verdadeira felicidade (RAMALHO, 2004, p. 112-113. Grifos Meus). 

 

As palavras de Noilde Ramalho são muito sensíveis ao registrar um amor incondicional 

à Escola Doméstica. Aquilo que deveria ser apenas um trabalho, tomou completamente suas 

ações e pensamentos, fazendo-a abrir mão de outras experiências. É interessante perceber como 

a questão do casamento aparece nas palavras dessa mulher, sempre como um caminho restritivo 

que impossibilitava uma vida além do destino do lar. Para ela, a escolha precisava ser feita, ou 

o casamento ou a escola, não havia meio termo, e pelo que foi possível registrar sobre outras 

professoras e diretoras, essa decisão não foi exclusiva apenas à vida de Noilde Ramalho.  

Guacira Louro (2018), evidencia o fato de como as mulheres que trabalhavam como 

professoras eram induzidas a decidir entre a escola ou o casamento. Não sendo incomum a 

figura da professora e diretora solteirona, e por vezes, assexuada, povoando o imaginário 

escolar. No início do século XX, havia uma forte resistência a ideia de professoras, e 

principalmente diretoras, casadas. Sendo “natural”, em um determinado momento da vida da 

mulher, o conflito entre o lar e a escola. No caso de Noilde Ramalho, em sua juventude, tais 



172 
 

regras já vinham sendo flexibilizadas, como no caso de Chicuta Nolasco (1973), porém, parece 

que tais “modernidades” demoravam mais a serem aceitas no universo da Escola Doméstica.  

Sem dúvida, as relações de afeto permeavam as falas dessas mulheres, que passaram 

pela Escola Doméstica, primeiro como alunas, depois como professoras e, por fim, diretoras. 

Essa instituição era alvo de admiração e fascínio, na maneira como descreviam a relação de 

trabalho que tinham com esse estabelecimento. Certamente, esse afeto também era resultado de 

uma educação das sensibilidades que atravessavam não apenas o raciocínio, mas se alicerçavam 

em uma educação dos sentidos, dos afetos e dos sentimentos dessas mulheres. A maioria 

advindas do interior, viram na Escola Doméstica um caminho diferente, uma possibilidade de 

dar sentido à vida. Quiçá, uma prática de liberdade em uma sociedade tão restrita para as 

mulheres, apesar do caráter excludente e generificado de uma instituição que educava “donas 

de casa”. Sem romper diretamente com a norma, essas mulheres encontraram um caminho 

diferente, apesar de formadas como “donas de casa”, passavam mais tempo em atividades 

distantes do lar. Se as únicas escolhas possíveis para as mulheres era ser professora ou esposa, 

elas escolheram professoras. 

 

Imagem XV – Santa Guerra, Alix Pessoa e Noilde Ramalho 

 

 

Fonte: BARROS; MESQUITA, 2014, p. 33-34. 
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As fotografias acima representam as ex-diretoras da Escola Doméstica, 

respectivamente, Santa Guerra, Alix Pessoa e Noilde Ramalho. Essas fotos foram tiradas 

quando elas exerciam o cargo de diretoras e estão estampadas em livros e memoriais da escola. 

É possível perceber as mudanças temporais de quando cada uma delas foi tirada, a primeira 

representa uma personagem mais tímida, retraída, com os cabelos curtos e bem rentes a cabeça, 

com uma roupa muito bem comportad,a e alguns grampos nos cabelos, semelhantes a moda dos 

anos de 1930. Enquanto isso, na segunda fotografia, Alix Pessoa é representada com o corpo 

posicionado de lado, com o rosto inclinado para o lado, olhando diretamente ao expectador. 

Seus cabelos estão modelados e curtos, com um pouco de volume e vestida com um vestido 

que lembra os confeccionados nos anos de 1940. Por último, Noilde Ramalho é representada 

como uma mulher altiva, com o rosto reto e olhando diretamente ao expectador, usa um colar 

elegante, um vestido que revela mais que os de suas companheiras, tem o rosto maquiado, com 

um batom cintilante e os cabelos curtos, volumosos, mas modelados por laquê. Pelos elementos 

da foto e a aparência dela, me parece ter sido tirada nos anos de 1970/1980. 

Dessa maneira, entendo que essas mulheres subjetivaram o discurso da Escola 

Doméstica, sendo que, as escolhas que tomaram, em parte, também foram influenciadas pela 

narrativa criada nesse universo sobre como deveria viver uma mulher. Contudo, essa 

subjetivação não ocorreu de maneira passiva, mas sim, inventiva, a partir do momento em que 

essas mulheres moldavam esse discurso também segundo os seus interesses e desejos. 

Sobretudo, ao adotarem uma vida fora do que se esperava, geralmente, das mulheres, como 

casar e ter filhos. Das três mulheres aqui apresentadas, não há registro de casamento ou filhos, 

muito menos mudanças de sobrenome ou vínculo com nenhum homem. Aparentemente, todas 

viviam sozinhas e tinham uma vida dedicada ao trabalho. 

Um trabalho que, apesar de estar dentro dos limites do que se acreditava ser o universo 

feminino, possibilitava uma vida autônoma e independente. Além disso, elas ocuparam cargos 

de poder, exercendo suas autoridades sobre outras mulheres, o que demarcava um lugar social 

muito específico em uma sociedade patriarcal, elitista e racista. Portanto, cada uma delas 

viveram o ideal da “dona de casa cidadã” à sua maneira, ao serem mulheres da elite, fluentes 

nas atividades domésticas e educadoras de outras mulheres seguindo esse ideal, entretanto, 

também ampliaram os limites das definições que demarcavam essa representação. Muitas 

vezes, suas falas possuíam um discurso ambíguo entre um feminino submisso, com 

características sutis de transgressão. 

Enfim, nesse capítulo, foi possível perceber as sutilezas experimentadas pelas alunas da 

Escola Doméstica no dia a dia da escola, seja pelas burlas às regras estabelecidas, como 
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também, a educação de seus sentidos e sensibilidades para agir de acordo com um padrão de 

feminilidade delicado, elegante, belo, refinado e recatado. Sendo tais características muito 

marcantes nas falas também daqueles que buscavam descrever como “deveria” ser uma aluna 

da escola. Dessa maneira, procurei perceber como essas jovens se percebiam enquanto partes 

de um projeto de formação de um ideal de “dona de casa”, encarnando esse papel, mas também 

alargando os seus limites. Como no caso da profissionalização dessas mulheres como 

professoras, auxiliares de puericultura, assistentes sociais, bem como, na atuação em favor do 

sufrágio feminino. Por fim, procurei identificar a atuação de três ex-diretoras da escola e como 

elas incorporaram o discurso da escola em suas trajetórias, que de alunas, foram professoras e 

tornaram-se diretoras. Além disso, entender como essas mulheres foram responsáveis também 

por transformar esse projeto em meio as mudanças culturais e sociais que impactaram essa 

instituição e seus ideias. Irrompendo assim, o encerramento de um ciclo e também dessa 

dissertação. 
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Considerações finais 
________________________________________________________________ 
 

Uma das etapas mais difíceis de uma pesquisa, é decidir quando ela está concluída. Eu 

entendo que esse momento é definido pelo compromisso com a entrega de um produto final, 

que nesse caso é essa dissertação, o que não quer dizer o fim, necessariamente, de uma pesquisa. 

Os meus estudos e investigações não terminam aqui, quem sabe, eles se desdobrem em um novo 

trabalho. Além disso, pelo tempo de duração de uma instituição como a Escola Doméstica, que 

possui, atualmente, cento e seis anos, outras pesquisas são possíveis e bem-vindas. Ademais, a 

própria ausência de trabalhos que se debrucem sobre a Educação Doméstica, um movimento 

escolar que atingiu vários países, ainda permite uma vastidão de pesquisas sobre o tema. 

Com certeza, a pesquisadora que iniciou essa pesquisa cheia de dúvidas, inquietações e 

inseguranças, nesse exato momento, sai fortalecida e ainda cheia de dúvidas sim, porém, elas 

não são frutos da ignorância, mas sim, do desconhecimento que surgiu em meio ao ato de se 

conhecer esse universo escolar e educacional. De fato, essa pesquisa surgiu de uma pequena 

curiosidade sobre uma escola completamente diferente de tudo o que eu já tinha visto até então. 

Na busca de saber um pouco mais sobre essa instituição, realizei uma pesquisa sobre ela, mas 

muito pouco esclarecedora para mim. Quanto mais procurava, mas curiosa ficava e ao encarar 

os trabalhos que já havia sido feitos sobre ela, encontrei uma pequena brecha para trazer um 

novo olhar sobre ela.  

O quão curioso era para mim uma escola para formar “donas de casa”, na qual se 

aprendia a cozinhar, lavar e passar. Por isso, a necessidade de um olhar contemporâneo a partir 

das inquietações de uma pesquisadora do gênero, que questiona sobre como as diferenças 

sexuais são produzidas e impostas. De como são historicamente precisas e discursivamente 

compreendidas, estabelecendo hierarquias que produzem desigualdades entre as pessoas. Nesse 

sentido, o que me interessava era entender como essa instituição agenciava uma divisão binária 

do gênero e produzia discursos sobre o feminino. Discursos que permeavam suas práticas 

pedagógicas, práticas essas que tinham como objeto de intervenção o corpo, os sentidos e as 

sensibilidades de suas alunas. 

Dessa maneira, dialoguei com toda uma tradição historiográfica para poder 

conceitualizar e instrumentalizar essa investigação. Primeiro, esse trabalho é sobre a história da 

educação, mais precisamente, da escolarização enquanto um processo histórico e cultural. Para 

tanto, adotei a perspectiva da história cultural, como uma abordagem epistemológica, teórica e 
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metodológica que ampliou os critérios sobre quais os objetos que podem ser alvo de uma 

investigação histórica e também ampliou, significativamente, os novos olhares sobre áreas 

consideradas tradicionais. Se falo sobre as mulheres e como foram educadas, então, produzo 

aqui também uma história das mulheres, área de estudos que permite contar a história daquelas 

que foram por muito tempo excluídas da narrativa histórica. Entretanto, já não basta mais pensar 

as mulheres como um grupo homogêneo, de maneira generalizada, é preciso também analisar 

como as diferenças são historicamente produzidas, de como a categoria “mulher” é 

discursivamente produzida, em articulação com outros marcadores da diferença, ampliando o 

olhar sobre os vários modos de viver a feminilidade. 

É por essa razão que é importante uma história das mulheres e das relações de gênero 

para assim desnaturalizar essa divisão binária do “sexos” como uma verdade a-histórica. Por 

isso, o encontro com os estudos de gênero me possibilitou pensar como o gênero é construído 

historicamente e discursivamente, entendendo a generificação do corpo como um ato 

performativo, que não há nada de natural, sendo um processo contínuo ao longo de toda uma 

vida, marcado por uma microfísica de um poder que age através de várias práticas regulatórias 

que aparentam uma ideia de totalidade e se cristalizam, dando essa ideia de “natureza”, mesmo 

quando há certa artificialidade nessas práticas. Assim sendo, entendo a instituição escolar como 

um dispositivo de poder que educa o corpo segundo uma certa cultura do gênero. Onde se espera 

um comportamento diferente de meninos e meninas e separa/categoriza os estudantes de 

maneira generificada. Esse corpo que é manipulado para agir, mover-se, comportar-se e sentir 

de acordo com essas expectativas. 

A escolarização, interpretada como uma etapa fundamental da vida humana, foi 

inventada como um modo de disciplinarização da sociedade que emergia com a urbanização e 

a industrialização, imprimindo um estilo de vida “moderno”, que compreendia o povo como 

uma massa que precisava ser modelada. Essa disciplina perpassava toda uma educação dos 

sentidos e das sensibilidades, manipuladas de tal maneira a produzir um sujeito obediente, 

apesar de que nem sempre o conseguia. Por isso, a importância de olhar para esses vestígios do 

passado, conhecidos genericamente como fontes, percebendo as sensibilidades de um outro 

tempo e como elas atravessam o olhar do historiador. Essas sensibilidades que não são passíveis 

de captura, embora seja possível traduzi-las para o presente.  

Essas fontes que podem ser entendidas enquanto acontecimentos discursivos elaborados 

no passado, por relações de poder que permitiram que fossem produzidos e que sobrevivessem 

ao tempo e que são tomados por historiadores que criam novos discursos sobre esses vestígios. 

Por esse motivo, a escolha da Análise do Discurso como recurso metodológico para a análise 
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dessas fontes, como forma de perceber os efeitos, as dinâmicas e sutilezas, muitas vezes, dos 

discursos e as marcas de sua historicidade. 

Inicialmente, desejava diagnosticar as condições de possibilidade de emergência dos 

discursos sobre a escolarização feminina na Escola Doméstica, para tal fim, necessitava 

conhecer essa Natal do início do século XX. As relações de poder/saber que possibilitaram o 

surgimento desse empreendimento e como elas se articulavam em torno desse projeto. Henrique 

Castriciano, idealizador da escola, depois de voltar da Suíça, após o contato com as instituições 

de Educação Doméstica desse país, decidiu fazer uma escola nesses moldes no Rio Grande do 

Norte e desejava torna-la uma referência para todo o Brasil. Mas para conseguir concluir o seu 

plano, precisava de aliados, por isso, junto com vários homens da elite potiguar, criou a Liga 

de Ensino do Rio Grande do Norte e com o auxílio do Governo do Estado foi possível colocar 

tal projeto em prática. Apesar dos subsídios do Estado, os altos custos de manutenção de uma 

instituição de Educação Doméstica implicou muitas dificuldades no início. 

Esse era um ensino direcionado para as moças da elite, filhas de políticos, fazendeiros, 

advogados, médicos, comerciantes. O que demarcou bem o lugar social dessa instituição e lhe 

atribuiu um caráter distintivo e valorativo sobre o empreendimento, que só recebia “jovens 

distintas” de uma elite patriarcal e branca. Apesar disso, o número de matriculadas era muito 

pequeno e nem todas elas se adaptavam ao ensino, o que levava a um alto número de 

desistências, sendo que, poucas delas concluíam o Curso Doméstico. Mesmo assim, seus 

administradores permaneceram convictos da importância dessa escola, atribuindo a suposta 

culpa ao povo potiguar que ainda não estava preparado para uma escola como essa. Aliás, não 

eram todas as pessoas que concordavam com o ensino doméstico, pois as críticas apareciam 

afiadas ao discordarem de uma escola que privilegiasse os conhecimentos domésticos para as 

jovens mulheres, como se não houvesse outras possibilidades para elas. 

Esse processo de generificação do espaço escolar não foi exclusivo à Escola Doméstica, 

na verdade, esse foi um processo anterior à ela. Desde o surgimento da escolarização, ela já era 

estabelecida de maneira distinta sobre meninos e meninas, que desde o ensino primário eram 

separados um dos outros. Às meninas era dedicado um ensino completamente distinto dos 

meninos, já atribuindo desde a infância lugares e comportamentos diferentes sobre as crianças. 

A educação escolar já ocorria de maneira distinta, sendo que, as meninas não tinham as mesmas 

oportunidades. Enquanto os rapazes podiam ir para a universidade, as moças ficavam restritas 

ao ensino religioso nas instituições confessionais, sem muitas outras possibilidades.  

Sem esquecer, do idealizador da Escola Doméstica, que não apenas defendia uma 

educação diferente, mas discordava de como ela era ensinada na maioria dos estabelecimentos 
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de educação feminina. Para ele, a mulher deveria ser educada a partir de pressupostos científicos 

e higiênicos que priorizassem a sua atuação na família. Ademais, criticava como as mulheres 

vinham exercendo a maternidade, atribuindo sobre elas a culpa em relação à alta taxa da 

mortalidade infantil. Assim, responsabilizava as mulheres pela saúde e bem estar da família 

que, a partir desse momento, deveria ser medicalizada e seguir o que a ciência entendia como 

a melhor maneira de viver. Não obstante, a iniciativa não era apenas “aprimorar” a “dona de 

casa”, mas controla-la, evitar que elas assumisse outros papéis além de “rainha do lar”. Em um 

período de contestação e mudanças nas relações de gênero, a Escola Doméstica agia como um 

contraponto ao feminismo, educando a mulher para o lar, mas um lar moderno, no qual ela 

adquiria um lugar de importância, mesmo que subordinada ao marido. 

A Escola Doméstica produzia discursos sobre como deveria ser o lar ideal e 

responsabilizava a futura “dona de casa” a ser a grande construtora de tal empreendimento. 

Observando o seu Programa de Ensino, percebe-se a produção imagético-discursiva de um 

suposto lar ideal, fazendo a escola funcionar como uma casa-modelo, onde as jovens eram 

adestradas ao serviço doméstico em cada detalhe do seu modo de agir. Isto posto, havia uma 

gama de matérias, cada uma com um objetivo distinto, agrupadas em uma ordem que começava 

pelo mais fácil ao mais difícil, entendidas como os conhecimentos necessários para a formação 

da “dona de casa ideal”. Uma educação que acontecia através de um método imersivo 

experimental, conciliando teoria e prática. Ou seja, as jovens aprendiam quais eram os 

conhecimentos teóricos que permeavam a prática doméstica e depois eram avaliadas acerca de 

como aplicavam esse aprendizado. Os testes avaliativos variavam da confecção de roupas, 

decoração, pratos, jantares sociais, boas-maneiras, orçamento familiar à teses escritas sobre o 

que aprenderam. Era uma educação endereçada sobre os sentidos e as sensibilidades dessas 

jovens mulheres, para que naturalizassem o espaço do lar como seus destinos. Sendo assim, 

elas eram estimuladas a se sentirem acolhidas nesse lugar, e também, eram responsabilizadas a 

agirem como condutoras da transformação desse espaço em um lugar feliz, acolhedor, higiênico 

e moralmente aceitável. 

Os discursos produzidos pela Escola Doméstica acerca da feminilidade surgiam como 

uma resposta as mudanças nas relações familiares e aos questionamentos proporcionados pelo 

feminismo. Com a mudança nos comportamentos, proporcionados pela urbanização e uma 

flexibilização de certas regras sociais, começavam a emergir discursos acerca dos perigos de 

uma vida moralmente desregrada e que tais transformações estavam degradando a família. 

Nesse sentido, a Escola Doméstica estabelecia relações com toda uma formação discursiva 

sobre a suposta missão da mulher no lar, como aquela que salvaria esse lar de “cair em 
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desgraça”. Assim sendo, emergia a figura da “dona de casa cidadã”, um ideal de feminilidade 

que incorporava o ideal da “dona de casa”, mas que também era cidadã. Ou seja, agora ela tinha 

uma nova missão social, além do cuidado com o próprio lar, a sociedade era vista como a 

extensão do ambiente doméstico, por isso, essa mulher era responsabilizada, a partir desse 

momento, a cuidar dos desvalidos, das crianças, das mulheres vulneráveis e agirem como 

fiscalizadoras da moral e dos hábitos higiênicos. Tendo como seu campo de atuação também a 

fiscalização da educação escolar das crianças, dos divertimentos dos jovens, com forte teor 

patriótico. 

Uma questão que povoava a minha mente, enquanto pesquisava, era como essas alunas 

subjetivavam esse discurso escolar acerca da feminilidade, como atribuíam sentido às suas 

experiências na Escola Doméstica, refletindo sobre como essa educação afetou as suas 

trajetórias de vida. Essa etapa não foi fácil, pois dependia de uma investigação sobre essas 

mulheres, para encontrar algum registro delas. Para a minha sorte, encontrei alguns discursos 

em publicações assinadas por elas, apesar de serem escassos e apenas um pequeno número delas 

tiveram seus registros sobreviventes ao tempo. Desse modo, procurei perceber nesses vestígios 

como elas encarnavam uma performance do gênero e como a escola agia sobre seus gestos, 

ações, movimentos, falas, flertes, em toda uma maneira de ser. Ou seja, quais eram os sinais 

possíveis de serem analisados para entender como esse corpo estudantil era manipulado. Bem 

como, perceber como essas alunas se assujeitavam ao discurso da dona de casa cidadã, o que 

não quer dizer, necessariamente, que o recebiam de maneira passiva, mas através de uma prática 

ativa que (re)inventava essa lógica e encontrava meios para flexibiliza-la a partir dos seus 

próprios interesses. Possibilitando a emergência de uma feminilidade que conciliasse esse ideal 

com as transformações que elas vivenciavam. 

Um dos desafios de se pesquisar em história da educação é encontrar os sujeitos dessa 

história, reconhecer seus rostos e “escutar” suas vozes. Infelizmente, muito do que é produzido 

no espaço escolar se perde, sendo possível, às vezes, encontrar cadernos, fichas que trazem seus 

nomes e algumas poucas informações sobre essas pessoas. No caso dessa dissertação, 

felizmente, ao longo da pesquisa do material que seria analisado apareceram essas mulheres, 

seus nomes e outras informações que me ajudou a formar um esboço delas. Isso só foi possível 

devido ao status social dessas mulheres, da posição que exerceram profissionalmente, das 

relações que estabeleceram e dos espaços que transitavam. Foram essas relações que permitiram 

que seus vestígios perdurassem ao longo do tempo e mantivessem sua existência material. 

Entretanto, outras várias vozes ficaram perdidas, sendo que, a maioria delas só conheci seus 

nomes e, em alguns casos, menções sobre elas.  
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Desse modo, foram percebidas um conjunto de regularidades discursivas que produziam 

o efeito de um discurso verdadeiro pela sua constante repetição. Como, por exemplo, as 

articulações entre os ideais do lar, da mulher, da natureza, da maternidade e do espaço privado 

como partes de um mesmo espectro. Os homens apareceram em diversos momentos dizendo 

como as mulheres deveriam ser/agir/pensar/desejar. A culpabilização da mulher pela morte das 

crianças, responsabilizando-a como a responsável pelas práticas de cuidado. A flexibilização 

das identidades sexuais como uma afronta à família e a feminilidade como prática de 

subserviência e resignação própria das mulheres. 

Portanto, uma história feminista parte do entendimento de que as diferenças dos gêneros 

não são frutos de uma natureza que, injustamente, atribui funções diferentes para quem nasce 

com o sexo A ou B. Na verdade, essas diferenças são impostas, são historicamente e 

discursivamente produzidas. As diferenças sexuais, muitas vezes, encaradas como uma 

sentença, são construídas através de diversos discursos sobre os sexos que controlam e 

normatizam determinadas práticas, definindo quais devem ser aceitas e quais devem ser 

proibidas. Às mulheres, há muito tempo, foi designado um lugar de submissão e de violência, 

negando-lhes o direito de decidirem sobre os seus corpos, sobre os seus desejos, e até mesmo, 

a produção do discurso. Ainda mais, no caso das mulheres pobres, sertanejas, negras, indígenas, 

trans, que tiveram um lugar de subalternidade muito mais violento que o das mulheres brancas 

e de elite. Por isso, cada vez mais se faz necessária a discussão sobre as alteridades, sobre a 

produção da diferença e da desnaturalização da desigualdade. 

Enfim, acredito na urgência de discussões acerca da produção do gênero, ainda mais na 

educação. Para pensar como esse espaço de saber/poder impõe normas sobre os 

comportamentos dos sujeitos e oprime aqueles que não se enquadram nas expectativas de como 

as pessoas deveriam ser. Uma violência que é exercida de maneira direta, mas também, 

indiretamente, através de práticas de silenciamento e negligência com as vítimas de 

preconceitos. A história proporciona olhar para o passado, seja para perceber como certas 

práticas surgiram e ainda permanecem existindo, ou para entender que nada é eterno e que as 

mudanças fazem parte da sociedade, sendo possível emergir uma nova sociedade muito mais 

justa do que a que existe. Sendo possível, desse modo, romper com essas práticas de violência 

a partir de uma ação deliberada e intencionalmente direcionada para o combate delas, como 

também, inventar práticas mais justas e éticas. 
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