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Introdução 

Para que reine a paz e, por conseguinte, haja felicidade no lar, 
indispensável se torna seja ele (sic) governado pela dona de casa. E 
para que a dona de casa governe o próprio lar, é necessário que possua 
perfeito conhecimento da ciência doméstica, ciência de tamanho 
relevo (sic) e tão grande complexidade. 

(Isabel Serrano, 1958) 
 

Eis um dos objetivos do Curso de Economia Doméstica: preparar a mulher 

cientificamente para exercer a função do lar. Para, além disso, responsabilizá-la por manter a 

paz no seio da sua casa.  Isto se faz necessário para encontrar meios de conservar a mulher no 

espaço privado, ainda mais na segunda metade do século XX, época marcada por mudanças 

sociais advindas da Revolução Industrial, o que levou as famílias a migrarem do campo para a 

cidade em busca de melhores condições de vida. Havia também, uma forte preocupação em 

preservar o modelo de família tradicional que estava cada vez mais ameaçado por diversos 

fatores, como o divórcio. 

Nessa perspectiva, uma vez rompido esse modelo de família, a sociedade também se 

romperia e acarretaria sérios problemas para cultivar a ordem e a disciplina da mesma. Era 

preciso manter essa conjuntura social, os padrões vigentes, a “família ideal”. A educação da 

mulher em meados do século XX passava por um processo de transformação, que mediante o 

contexto de uma sociedade que estava em processo de ampliação da indústria, haveria um 

requisito da inserção da mulher no campo do trabalho, porém, um mundo do trabalho que não 

a desvinculasse do campo privado.  

Na esteira desse processo, aqui no Brasil é criada a Disciplina de Economia Doméstica 

em 1909, e posteriormente, essa disciplina é agregada dentro de um projeto maior: os Cursos 

de Economia Rural Doméstica, os quais cumpriam o Decreto-Lei 9.613/1946 da Lei Orgânica 

do Ensino Agrícola, que exigia essa disciplina no Currículo do ensino secundário e também 
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presente em tais cursos, pois havia a intenção de promover uma educação voltada para o 

trabalho no lar, vinculada a uma instrução formal sobre a vida doméstica. Ou seja, tudo o que 

a mulher aprendia tinha relação direta com as líderes domésticas, mas, ao mesmo tempo, a 

preparava para o trabalho remunerado na área de costura, culinária, artesanato, do qual fosse 

possível ter algum pecúlio. Essa preparação profissional não era aleatória, mas 

gradativamente estava atrelada ao momento histórico pelo qual passava o país na época, 

especificamente em meados do século XX, contexto de intensificação de um discurso voltado 

para modernização da nação. 

Dessa forma, o Brasil primava por transformações sociais que favorecessem o slogan 

desenvolvimentista que defendia. Mas, era uma transformação social para quê? Para quem? 

Como entender a mulher no espaço da educação? Como promover a inserção da mulher na 

educação e no mundo do trabalho, mas, sem deixá-la perder de vista essa relação 

família/educação/ trabalho? 

No bojo dessas considerações as quais buscou-se aprofundar na alocução que segue, 

tomamos como referencial teórico Chartier (1991), que auxiliará na compreensão do conceito 

de representação, práticas e apropriação, tratando que as representações do mundo social são 

determinadas pela cultura e interesses dos grupos que as forjam, logo, os discursos não são 

neutros, e sim, permeados de estratégias e práticas sociais, escolares, políticas, econômicas, a 

fim de reafirmar suas escolhas. O campo da Nova História Cultural - NHC possibilita as 

discussões deste estudo, uma vez que o objeto só foi plausível de investigação devido ao 

movimento da Terceira Geração dos Annales, a qual abriu caminhos para se trabalhar com 

novas abordagens, novos objetos e novos problemas, tendo em vista que “[...] o historiador 

dos Annales abordou a história com um “novo olhar” (REIS, 2000, p. 15, grifo do autor). 

Portanto, é nesse sentido que nos inquietamos a investigar sobre a educação da mulher 

nessa tríade, e, especificamente sobre as representações do cotidiano escolar do Curso de 

Economia Doméstica em Bananeiras/PB, advogando a Tese de que o Curso era um espaço de 

educação moderna/conservadora. Moderna, porque o país passava por um processo de 

industrialização e as mulheres - da classe trabalhadora estavam tendo mais acesso à educação 

formal e escolarizada. E, conservadora, porque apesar de a sociedade brasileira estar em 

processo de industrialização/desenvolvimento/modernização, a educação oferecida à mulher 

não era voltada para a emancipação social da mesma, havia a intenção de não afastá-la do 

ambiente doméstico, além de instruí-la a propagar essa ideia através dos Cursos de Economia 
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Doméstica uma vez que, muitas delas acabam se tornando professoras e da cultura escolar do 

mesmo. 

 

 

Os fios teóricos 

 

“Ela mudou os seus objetos, mudou os seus historiadores, mudou os 

seus objetivos, mudaram-se os seus problemas disciplinares” (REIS, 

2000, p. 21).  

 

É nesse sentido que iniciamos os fios teóricos da pesquisa, abordando o campo ao qual 

ela está inserida, o da Nova História Cultural –NHC, contemplada no cenário teórico-

metodológico da Terceira Geração da Escola dos Annales. A NHC surge ampliando o campo 

da História, trazendo consigo uma multiplicidade de abordagens de objetos de estudos, saindo 

de uma escrita positivista, linear e cronológica, que contemplava apenas os “grandes nomes 

com seus feitos” para uma escrita que dialoga com temáticas que dão vida a outros objetos 

antes não contemplados pela escrita da História.  

Percebemos, então, um alargamento do próprio conceito de documento, das fontes 

disponíveis para o fazer historiográfico, o que possibilitou um alargamento dos objetos 

contemplados pelas pesquisas em História. Assim, são incorporados “[...] novos problemas, 

novas abordagens, novos objetos, novos nomes, novas instituições” (REIS, 2000, p. 129), 

permitindo o trato com as histórias de segmentos sociais antes exclusos, cujo suas memórias, 

vivências não eram contempladas pelos documentos escritos, tidos como fontes “fidedignas”, 

portadores de uma “verdade”.  

 De acordo com Burke (2008), a palavra Nova História Cultural passou a ser utilizada 

no final da década de 1980. Atuando no campo da historiografia que trabalha a cultura, 

permite estudar a cultura não apenas elitizada, mas a cultura de sujeitos que viviam à margem 

da sociedade. A NHC se interessa pelo sujeito que produz cultura, como ele produz essa 

cultura, permitindo o estudo de diversas abordagens culturais, como o objeto em estudo, que 

adentra o Curso de Economia Doméstica, através de documentos escritos, para compreender a 

cultura daquele lugar nos respectivos anos de 1955 a 1959, enfatizando as práticas e 

representações ocorridas ali. Dessa forma, o recorte teórico trabalha à luz de Chartier (1990), 
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evocando os conceitos e categorias aqui apresentadas para análise das fontes propostas. 

Destarte: 

 

“Práticas” é um dos paradigmas da NHC: a história das práticas religiosas e 
não da teologia, a história da fala e não da lingüística, a história do 
experimento e não da teoria científica [...] Além disso, existem histórias das 
representações da estrutura social, como a dos três estados, de Duby; 
representações do trabalho, incluindo as mulheres trabalhadoras; 
representações das mulheres como deusas, prostitutas, mães ou feiticeiras; e 
representações do “outro” (dos judeus pelos gentios, dos brancos pelos 
negros e assim por diante) (BURKE, 2008, p. 84, grifos do autor). 
 

 Práticas, representações e apropriações são categorias que se complementam neste 

trabalho. O Curso de Economia Doméstica trouxe práticas que fizeram com que as mulheres 

que o frequentavam, internalizassem representações acerca dos padrões sociais expostos na 

década de 1950, recorte temporal do trabalho. Para Chartier (1990), a História cultural 

investiga como a cultura de um determinado local e de uma dada realidade é construída. A 

representação para este autor especifica uma particularidade histórica, internaliza as diversas 

maneiras de dominação e poder entre os grupos sociais. Os sujeitos partícipes desse grupo 

produzem sua própria cultura e internalizam sua forma de ver o mundo, representando-o a seu 

modo. Assim: 

 

As representações do mundo sociais assim construídas, embora aspirem à 
universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre 
determinadas pelos interesses de grupo que as forjam. Daí, para cada caso, o 
necessário relacionamento dos discursos proferidos com a posição de quem 
os utiliza. [...] As percepções do social não são de forma alguma discursos 
neutros: produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que 
tendem a impor uma autoridade à custa de outros, por elas menosprezados, a 
legitimar um projeto reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos, 
as suas escolhas e condutas. Por isso esta investigação sobre as 
representações supõe-nas como estando sempre colocadas num campo de 
concorrências e de competições cujos desafios se enunciam em termos de 
poder e dominação. As lutas de representações têm tanta importância como 
as lutas econômicas para compreender os mecanismos pelos quais um grupo 
impõe, ou tenta impor, a sua concepção do mundo social, os valores que são 
seus, e o seu domínio. Ocupar-se dos conflitos de classificações ou de 
delimitações não é, portanto, afastar-se do social – como julgou uma história 
de vistas demasiado curtas -, muito pelo contrário, consiste em localizar os 
pontos de afrontamento tanto mais decisivos quanto menos imediatamente 
materiais. (CHARTIER, 1990. p. 70) 
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 Dessa forma, os grupos sociais acabam forjando determinados contextos de acordo 

com os seus interesses, justificando suas ações. Com relação ao objeto de estudo, era preciso 

alargar o espaço (atuação, contribuição econômica, renda familiar, consumo) da mulher para 

além do lar, mas sem afastá-la de fato desse espaço. Incentivavam um consumo de produtos 

domésticos modernos, a fim de acompanhar o crescimento moderno industrial nacional e 

internacional, mas não a tirava dos cômodos da casa, uma vez que seus eletrodomésticos, 

modernizados, por exemplo, iria ajudá-la a desempenhar suas funções domésticas de maneira 

mais “eficaz”. Por isso, corroboro a tese de uma educação de caráter ambíguo; moderna, mas 

conservadora. 

 O Curso de Economia Doméstica representa um mundo “imaginário”, mas com toda 

uma realidade interpretada e intencional de uma representação social de sistemas e padrões 

determinados pela sociedade. A representação que o Curso de Economia Doméstica trazia 

para a sociedade bananeirense da época, um status, pertencer à instituição Colégio Agrícola 

Vidal de Negreiros (CAVN) e ao mesmo tempo participar de um curso que dava “acesso” ao 

espaço público. Essas representações de uma forma coletiva partem do pensamento individual 

dos sujeitos.  

Assim, neste trabalho buscamos compreender como o Curso de Economia Doméstica, 

interpretava, construía e representava aquele universo escolar, o que permite “[...] identificar o 

modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é construída, 

pensada, dada a ler” (CHARTIER, 1990. p. 17). Dessa forma, como o Curso de Economia 

Doméstica burlava as regras sociais? É nessa linha de pensamento que busco representar o 

Curso de Economia Doméstica a partir do que ele era, ou de como gostaríamos que fosse 

(CHARTIER, 1990). 

 

As representações femininas e a educação da mulher na sociedade brasileira de 1950 

  

  

O discurso da sociedade do início do século XX continuava a ser o de reforçar a 

mulher como sujeito responsável por manter os padrões conservadores da família e a 

harmonia no lar. Atribuíam a ela o dever de continuar propagando uma educação que 

mantivesse o modelo patriarcal, o que as estabeleciam como arquétipo ideal de feminilidade, 

de ser mulher, além disso, “as leis também enfatizam as imagens da mulher exclusiva ou 
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prioritariamente dedicada ao lar e a procriação” (PINSKY, 2014, p. 18). No entanto, grandes 

acontecimentos históricos contribuíram para alargar o espaço da mulher na sociedade. Em 

escala mundial temos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial nos anos de 1914-1918 e 

respectivamente nos anos de 1939-1945, que impulsionaram forçosamente a mulher a sair dos 

seus lares para auxiliarem os feridos nas guerras, assim como trabalharem nas tarefas de 

produção das fábricas de tecelagem, por exemplo. Dessa forma: 

 

Internacionalmente, é um momento de particular importância para a 
participação das mulheres no mundo do trabalho: elas se tornam necessárias 
como substitutas dos homens que vão para as frentes de luta - e essa 
participação, razoavelmente longa, poderá provar sua capacidade funcional e 
eficiência social. Não obstante, o mesmo movimento ideológico que 
direciona as mulheres para fora do monopólio da domesticidade em favor do 
“esforço de guerra”, como se dizia então, findo o conflito, redireciona o 
fluxo de trabalhadoras para “a volta ao lar”, para cuidar dos “heróis 
cansados”... e lhes deixar os postos de trabalho. (MOTTA, 2012, p. 88, 
grifos do autor) 
 

 Na fala da autora acima, identificamos claramente que, embora seja dado a mulher a 

“abertura” de sair do espaço privado mesmo que fosse para continuar cumprindo o papel que 

desde sempre exerceu, o de cuidar dos homens, há a preocupação de não dar a ela, grandes 

aberturas, “poder”. E, por isso, tratam logo de recolhê-la aos seus locais de origem: o lar. Por 

outro lado, a nível nacional, o contexto do processo de industrialização e modernização, 

forçosamente levava a mulher a se inserir nos espaços públicos a partir do mercado de 

trabalho. Nessa conjuntura, não cabia mais um discurso de resguardar a mulher apenas no 

espaço privado, pois a mesma ia gradativamente adentrando outros espaços e ganhando força, 

principalmente no mundo do trabalho fabril destinado a mulher da classe pobre, as mulheres 

da classe média e alta adentravam os espaços públicos por outros meios de trabalho, a 

exemplo do magistério, com raras exceções de mulheres da classe pobre. Assim sendo: 

 

Uma população adulta que pudesse trabalhar nas nascentes fábricas, 
consumir os produtos que começavam a ser produzidos em larga escala e 
compor os batalhões dos exércitos e das armadas tonava-se necessária [...] 
Nas zonas rurais, esse pensamento era ainda mais arraigado que na cidade, 
uma vez que as meninas, além de executar os serviços domésticos, eram 
obrigadas a atuar nas lides agrícolas. (AREND, 2012, p. 68-76). 

 

 A sociedade brasileira do início do século XX ficou dividida entre discursos 

conservadores e modernos. De um lado, a mulher deveria limitar-se ao espaço privado, e, de 
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outro, havia a necessidade de participação das mesmas no espaço público - mundo do trabalho 

urbano, pois na zona rural, as mulheres da classe marginalizada sempre trabalharam no campo 

para ajudar na subsistência familiar.  Neste processo, uma série de reivindicações oriundas 

dos movimentos feministas iniciadas na década de 1920 conclamavam as mulheres a 

participarem do espaço público da sociedade. O modelo tradicional de mulher começa a ser 

questionado abrindo espaço para a consolidação de novos papéis sociais atribuídos a mulher, 

enfrentando grandes conflitos com os discursos conservadores, que limitavam a mulher ao 

espaço privado do lar. Além disso, o processo de modernização atrelado à urbanização acelera 

a urgente necessidade de equiparar o homem e a mulher nas diversas esferas da sociedade, 

começando pela educação e perpassando pelo mundo do trabalho, o que vai ocorrendo 

gradativamente.  

As relações entre ambos vão ganhando nova forma diante da conjuntura sócio-

histórico-política e econômica nas décadas de 1940 e, mais especificamente, em 1950. O 

movimento feminista teve importante participação na luta pela inserção da mulher em todo 

esse contexto. É claro que todas essas mudanças nas relações de gênero não foram recebidas 

com satisfação pela sociedade conservadora da época, que ainda muito influenciada pela 

igreja católica, defendia a mulher como protagonista do lar, se opondo a vê-la exercendo 

papel fora do âmbito doméstico. Mesmo assim: 

 

Nas décadas seguintes é que se dará o crescimento da participação feminina 
no mercado de trabalho, no setor de consumo coletivo - nos serviços 
públicos e no comércio e em profissões reconhecidas como femininas 
(professoras, enfermeiras, assistentes sociais) - paralelamente a uma maior 
escolaridade. Mas ainda permanecem os preconceitos contra o trabalho 
feminino. (MOTTA, 2012, p. 89). 
 

 Mesmo com certo avanço ao que diz respeito de inserção da mulher no espaço 

público, essas mulheres não eram de fato “livres”, e os anos de 1950 caracterizavam-nas nos 

mais diversos “tipos” de mulheres existentes na sociedade brasileira na metade do século XX. 

O comportamento das mulheres denunciava o meio social a qual pertenciam, o que gerava 

fortes preconceitos sobre as mesmas. Destarte: 

 

Nessa época, as mulheres estudam, trabalham, circulam - porém, não estão 
realmente livres; nem de prescrições de comportamento, nem dos 
preconceitos e da vigilância crítica do seu entorno social. As que circulavam 
muito eram “rueiras” e, portanto, “má influência” para as “mocinhas de 
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família”; as estudiosas eram “de gabinete” e, portanto, pouco aptas a serem 
“boas esposas e mães”; as que saíam com rapazes e trocavam carícias mais 
ousadas eram “programistas” e “fadadas a não se casar”. Casar-se: o grande 
objetivo das mulheres de então. (MOTTA, 2012. p. 92, grifos do autor). 
 

Era esse o pensamento de ambiguidade dos chamados “Anos Dourados”. Por um lado 

a mulher teria acesso até certo ponto à vida pública, e, por outro, ela continuaria consciente de 

que ser mulher era desempenhar com êxito o papel a ela designado naturalmente: o de ser 

filha, esposa e mãe, requintada ao lar. Os anos de 1950 continuam com a ideologia de que 

mulher honesta é aquela que está totalmente dedicada ao matrimônio e a maternidade. E, 

embora a sociedade estivesse passando por todo um processo de transformação social, 

econômica, cultural e histórico por causa do processo de industrialização, e mesmo a mulher 

tendo alcançado algumas conquistas, a exemplo do voto e o direito a escolarização, o 

pensamento continuava a ser um só: não afastá-la das lides domésticas. Deste modo: 

 

Na família-modelo dessa época, os homens tinham autoridade e poder sobre 
as mulheres e eram os responsáveis pelo sustento da esposa e dos filhos. A 
mulher ideal era definida a partir dos papéis femininos tradicionais - 
ocupações e o cuidado dos filhos e do marido - e das características próprias 
da feminilidade, como instinto materno, pureza, resignação e doçura. Na 
prática, a moralidade favorecia as experiências sexuais masculinas enquanto 
procurava restringir a sexualidade feminina aos parâmetros do casamento 
convencional. (PINSKY, 2012, p. 608). 
 

 É nesse contexto que o Curso de Economia Doméstica, objeto de estudo em nosso 

trabalho, propagava através da educação na cidade de Bananeiras/PB, o papel da mulher, 

citado pela autora acima. Como defendemos em nossa Tese, uma educação conservadora, mas 

que tinha aparência de moderna, ao abrigar o discurso de que a mulher estava acessando mais 

o espaço público, por meio do trabalho e da educação escolar, mas restringindo esse trabalho 

e essa educação a habilidades domésticas. “As prendas domésticas eram consideradas 

imprescindíveis no currículo de qualquer moça” [...] (PINSKY, 2012, p. 610). 

 O processo de urbanização trouxe consigo grandes mudanças nos comportamentos de 

toda a população brasileira, mas, sobretudo, das mulheres. As jovens da década de 1950 não 

eram mais aquelas a quem tudo era proibido nas décadas anteriores. A esta nova geração era 

dada um pouco mais de espaço, estas já faziam parte das rodas de conversas familiares que 

tratavam de diversos assuntos (ainda com algumas restrições), porém já era certo grau de 

avanço. Dessa forma: 
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[...] Nas cidades, várias das atividades juvenis não se confundiam nem se 
misturavam mais com as dos adultos, e, em geral, os jovens já podiam passar 
grande parte de seu tempo com outros jovens. Efetivamente havia menos 
vigilância direta dos adultos sobre os jovens que nas décadas anteriores [...] 
Diferentemente de suas avós, as garotas dos anos 50 viviam num tempo de 
maior proximidade entre pais e filhos e de crescente atenção aos gostos, 
opiniões e capacidades de consumo da juventude. As manifestações públicas 
de carinho de jovens namorados, ainda que discretas, tornaram-se mais 
comuns no cenário das cidades [...]. (PINSKY, 2012, p. 621). 

 Assim, durante a década de 1950, a mulher se inseriu de maneira significativa nos 

espaços públicos, assumindo várias profissões, adquirindo de certa forma uma independência 

financeira ao receber remuneração por seus trabalhos. Ressaltamos que “[...] essa tendência 

demandou uma maior escolaridade feminina e provocou, sem dúvida, mudanças no status 

social das mulheres” (PINSKY, 2012, p. 624). Claro que todas essas mudanças, não foram 

vistas com bons olhos pela sociedade, gerando desconforto ao ter que ver a mulher se afastar, 

de alguma forma, do seu trabalho doméstico. Desse modo: 

 

[...] Eram nítidos os preconceitos que cercavam o trabalho feminino nessa 
época. Como as mulheres ainda eram vistas prioritariamente como donas de 
casa e mães, a ideia da incompatibilidade entre casamento e vida profissional 
tinha grande força no imaginário social. Um dos principais argumentos dos 
que viam com ressalvas o trabalho feminino era o de que, trabalhando, a 
mulher deixaria de lado seus afazeres domésticos e suas atenções e cuidados 
para com o marido: ameaças não só à organização doméstica como também 
à estabilidade do matrimônio. (PINSKY, 2012, p. 624). 
 

 Como podemos observar, era “perigoso” afastar as mulheres de suas casas. Sendo 

assim, qual a melhor maneira de não transgredir a moral e os bons costumes da mesma? 

Dando-lhes uma educação doméstica escolarizada. 

 

Considerações finais 

 

Atrelado a um discurso camuflado de inserção da mulher no espaço público e ao 

mesmo tempo ao projeto de industrialização e desenvolvimentismo pelo qual passava o país, a 

sociedade abre as portas para a mulher ser incorporada a vida pública através de Cursos de 

Economia Doméstica oferecidos por instituições técnicas agrícolas. Uma educação pautada no 

discurso modernizador, e, ao mesmo tempo, com características conservadoras, dando à 
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mulher o direito de apenas aprender aquilo que na prática ela já realizava: as atividades 

domésticas.  

Porém, agora seria de uma maneira formal, através de um curso específico e de uma 

instituição escolar. Assim, na época considerava-se que a educação secundária das mulheres 

ocorresse em instituições de ensino de exclusiva presença feminina. Era preciso explicar 

dentro da moderna sociedade industrial, o porquê que o fazer doméstico, não era algo 

aprendido mais “naturalmente” pela mulher. Era preciso elucidar a estreita relação entre a 

formação técnica e a formação para o lar, tendo o saber doméstico como articulador de todo o 

processo educativo. Dessa forma, a preparação para o lar e a vida doméstica precisava fazer 

parte do currículo escolar a partir de um curso preparatório específico para isso. 

Portanto, podemos perceber a intencionalidade do caráter profissional da economia 

doméstica, e, ao mesmo tempo da manutenção do papel da mulher como dona-de-casa, mas 

agora de uma sociedade moderna que, precisava fazê-la desempenhar de maneira técnica, seu 

papel no lar. 
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