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RESUMO

A disciplina Economia Doméstica, inserida em meados do ano de 1944 no currículo das estudantes que
cursavam o Ensino Secundário no Atheneu Sergipense, atendia às novas regras educacionais impostas pela
Lei Orgânica do Ensino Secundário formulada pelo então ministro da Educação Gustavo Capanema. A matéria
apresentava como principal objetivo a formação de boas esposas e mães dedicadas, enfatizando as prendas
do lar, a moral e os bons princípios. Neste trabalho, busca-se compreender a gênese, as finalidades e os
conteúdos de tal disciplina com o auxílio de documentos arquivados no Centro de Educação e Memória do
Atheneu Sergipense (CEMAS), tais como Cadernetas, Livros de Atas, Boletins de Notas, Legislações, entre
outros, no período compreendido entre 1944 a 1949, bem como a literatura referente à temática.
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ABSTRACT

The household economy inserted in mid 1994 in the students curriculum, that were in secondary school on
the Atheneu Sergipense, complied new education rules imposed by the secondary education organic law,
formulated by the then education minister, Gustavo Capanema. The presented subject as main goal of the
good wives and dedicated mothers training, emphasizing good housekeeping, morale and good manners. In
these work, looking up the genesis, the purpose and contents of the discipline with the aid of archived
documents, on the Centro de Educação e Memória do Atheneu Sergipense (CEMAS), such as school reports,
book proceedings, report cards, legislation, and others, in the comprised period between 1944-1949, as well
in the regarding thematic literature.
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Disciplina ausente dos conteúdos programáticos atuais e desconhecida por alguns, a Economia Doméstica
esteve incluída nos currículos escolares brasileiros elaborados com base na Lei Orgânica do Ensino Secundário
de 09 de Abril de 1942. Voltada, sobretudo para a educação feminina, a matéria ditava às estudantes da
época, entre outras ocorrências, o modo como deviam se portar em determinados lugares; maneiras de
escolher, arrumar e manter a casa que mais tarde viessem a ser donas; os cuidados com os filhos e o marido,
desde a alimentação à maneira de educar a prole (Noções de Puericultura e Nutrologia); contabilidade
doméstica e trabalhos manuais como corte e costura - que seria útil já na confecção do enxoval das moças.

Assim, estas eram educadas e seus sentidos treinados, para desejarem, bem cedo, aquilo que a sociedade
esperava delas: o casamento, uma vida doméstica para o marido e os filhos como enfatiza Guacira
Louro(2002):

Ela precisaria ser, em primeiro lugar, a mãe virtuosa, o pilar de sustentação do lar, a
educação das gerações do futuro. A educação da mulher seria feita, portanto, para
além dela, já que a sua justificativa não se encontrava em seus próprios anseios ou
necessidades, mas em sua função social de educadora dos filhos, na linguagem
republicana, na função social de formadora dos futuros cidadãos (LOURO, 2002. p.
447).

No Colégio Atheneu Sergipense[2], instituição oficial de Ensino Secundário de grande relevância na formação
de jovens sergipanos desde a sua criação (1870), sofreu diretamente o “impacto” da Reforma de 1942, a qual
implantou a referida disciplina nos currículos escolares do curso ginasial.

Para Goodson (2001), a História das Matérias Escolares, compondo a área da História do Currículo, propõe-se
a penetrar em um campo que os historiadores se mostraram inclinados a ignorar: os conteúdos escolares, os
métodos de ensino e os percursos de estudo, buscando nos processos internos da escola pistas para analisar
as complexas relações entre escola e sociedade, inclusive enfatizando como as escolas tanto refletem como
refratam as definições da sociedade acerca dos conhecimentos culturalmente válidos.

Entender os elementos que constituem a história de uma disciplina escolar e o que se pretendia ao inseri-la
em um currículo permite a observação de elementos que regiam determinada sociedade, o que era permitido
ou proibido para um dado grupo, bem como a importância da educação no contexto social de uma época.

Ao darmos conta do conteúdo de uma disciplina, percebemos o quanto a mesma pode nos dizer sobre o
pensamento de uma época, neste caso, em particular, acerca do universo educacional feminino ainda pouco
explorado, uma vez que, as mesmas tardaram a aparecer na História como “atrizes principais”. Anteriormente
ao Movimento dos Annales[3], apenas figuravam ao lado dos “grandes” homens. Só a partir da década de
1960 e com surgimento do movimento feminista é que elas ganharam um destaque maior nas páginas
escritas. Como menciona Perrot (2005):

O silêncio é um mandamento reiterado através dos séculos pelas religiões, pelos
sistemas públicos e pelos manuais de comportamento. Silêncio das mulheres na
Igreja [...] Silêncio nas assembleias povoadas de homens que as tomam de assalto
com sua eloquência feminina. Silêncio no espaço público onde sua intervenção
coletiva é assimilada à história do grito e a uma atitude

barulhenta demais como a da “vida fácil”. Silêncio até na vida privada [...] “Seja bela
e cale a boca”, aconselha-se às moças casadoiras (PERROT, 2005, p.10).

Deste modo, dialogando com documentos arquivados no Centro de Educação e Memória do Atheneu
Sergipense (CEMAS)[4], o presente trabalho, além de analisar as finalidades, a gênese e a função dessa
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disciplina, aborda também o corpo docente que compunha aquela cadeira e a forma de ingresso na mesma
entre os anos de 1944 e 1949[5].

A DISCIPLINA ECONOMIA DOMÉSTICA

A disciplina, ainda que pareça imune por todos os lados, não é uma massa amorfa e inerte [...] Sua
transformação como sua constituição estão inteiramente inscritas entre dois pólos: o objetivo a alcançar e a
população de crianças e adolescentes a instruir. É ai que se deve encontrar as fontes da mudança pedagógica.
Pois é ao mesmo tempo através das suas finalidades e através de seus alunos que elas participam da cultura
e da vida social de seu tempo (CHERVEL, 1990, p. 198).

Sabe-se que mesmo na década de 1940, as mulheres deveriam receber pouca instrução, uma vez que se
tinha como principal objetivo torná-las pessoas com bons princípios (tanto como donas de casa, quanto como
boas mães e esposas) e não intelectuais. Havia, portanto restrição à educação feminina. Tal inquietação
devia-se ao papel atribuído à mulher na sociedade – o de ser esposa e mãe.

As mulheres deviam ser mais educadas do que instruídas, ou seja, para elas, a ênfase deveria recair sobre a
formação moral, sobre a constituição do caráter; sendo suficientes, provavelmente, doses pequenas ou doses
menores de instrução. Na opinião de muitos, não havia porque mobiliar a cabeça da mulher com informações
ou conhecimentos, já que seu destino primordial – como esposa e mãe – exigiria, acima de tudo, uma moral
sólida e bons princípios. Ela precisaria ser, em primeiro lugar, a mãe virtuosa, o pilar de sustentação do lar, a
educação das gerações do futuro.

A educação da mulher, seria feita, portanto, para além dela, já que a sua justificativa não se encontrava em
seus próprios anseios ou necessidades, mas em sua função social de educadora dos filhos, na linguagem
republicana, na função social de formadora dos futuros cidadãos (LOURO, 2002. p. 447)

O patriarcalismo era o pensamento vigente na sociedade de então. Ao homem cabia a obrigação de prover o
sustento da casa e das pessoas que nela habitavam. Dessa forma, faltava-lhe tempo para prestar atenção nas
minúcias da residência, ficando isto a cargo da esposa, bem como o cuidado com a formação básica do
caráter do indivíduo, que farão dele, posteriormente, um bom cidadão, pois “as mãos femininas constroem,
no silencioso e obscuro trabalho de formiga, o grandioso monumento da civilização” declara SERRANO, (1954.
p. 17).

Todavia, a crescente industrialização do país, o crescimento urbano e, consequentemente, o aumento do
número de pessoas em busca de instrução, sobretudo secundária e as transformações advindas dos ideários
após a década de 1930, fizeram com que se percebesse que o modelo educacional vigente não contemplava
mais as necessidades da população, fazendo-se necessário modificações no mesmo.

Entre tais mudanças, evidencia-se a Lei Orgânica de Ensino Secundário (Decreto-Lei nº 4.244), idealizada
pelo então ministro da educação Gustavo Capanema e promulgada a 09 de abril de 1942. Por meio da
referida norma, foram feitas alterações nos currículos do Ensino Secundário, como o acréscimo ou a
eliminação de disciplinas, no intuito de que através das mesmas se enfatizassem o estudo humanístico e
patriótico.

Em Sergipe essas mudanças se fizeram sentir principalmente no Colégio Atheneu Sergipense, criado em
1870, o qual tinha por fim proporcionar à juventude sergipana o ensino secundário – este seria, também, um
pré-requisito para a entrada da mesma em cursos superiores, que se dava por meio da admissão de
determinado aluno nos Exames de Preparatórios.

Tinha, pois, o Atheneu Sergipense, como finalidade do curso de Humanidades: proporcionar a instrução
necessária para o acesso aos cursos superiores ministrando as cadeiras exigidas nos Exames Preparatórios,
bem como formar indivíduos que pudessem desempenhar funções variadas na sociedade. Assumia, desse
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modo, não só o caráter propedêutico, mesmo porque havia ainda, na mesma casa o curso Normal, destinado
à formação do quadro do magistério primário, iniciando a perspectiva de formação profissional do magistério
sergipano (ALVES, 2006).

Na década de 1940, o Atheneu Sergipense comportava, dentre outros o Curso Ginasial, dividido em dois ciclos
sendo que o primeiro compreendia da 1ª a 4ª série, enquanto no segundo momento os alunos poderiam optar
pelo Curso Clássico, o qual dava maior ênfase às humanidades ou o Científico, destacando-se a área das
Ciências, ambos feitos em três anos.

A Educação, segundo a reformulação curricular de 1942, precisava pôr-se a serviço da nação, ou seja, os
conteúdos ensinados deveriam estar de acordo com a realidade moral, política e econômica a ser construída.
Para atender a este requisito, foram introduzidas matérias de ensino com conteúdos essencialmente
humanísticos e outras voltadas para a moral e os bons costumes. Em meio a estas, se encontra Economia
Doméstica, ministrada nos dois últimos anos do primeiro ciclo do Curso Ginasial e nos três anos do segundo
ciclo.

Incluir-se-á, na terceira e na quarta série do curso ginasial e em todas as séries dos
cursos clássico e científico, a disciplina de economia doméstica. A orientação
metodológica dos programas terá em mira a natureza da personalidade feminina e
bem assim a missão da mulher dentro do lar. (BRASIL, 1942, Título III, Art. 25)

De acordo com os conteúdos estabelecidos para Economia Doméstica, as alunas da 3ª série do Atheneu
Sergipense que começaram a receber aulas da referida disciplina a partir de 1944, conforme cadernetas
localizadas no Centro de Educação e Memória do Atheneu Sergipense, receberam lições sobre o
comportamento de uma jovem no lar; os cuidados com os alimentos e as funções que muitos destes
possuíam.

Aprenderam ainda que deveriam ser cautelosas com o vestuário e na escolha de seus enxovais; como
controlar o orçamento doméstico; trabalhos manuais (corte e costura, bordados, entre outros); arte culinária,
conhecendo também as origens do cardápio presente na mesa dos brasileiros.

Simultaneamente, as estudantes das quartas séries submetiam-se a instruções relativas a assuntos como:
suas atitudes em uma instituição religiosa, enxoval de uma noiva, características de um recém-nascido
normal, enxoval do lactante e problemas relacionados ao mesmo, alimentação na infância, evolução da
cozinha brasileira, primeiros socorros em casos de envenenamento pelos ácidos cáusticos e mordeduras de,
compras a prestação e suas desvantagens, responsabilidades da mulher quanto à união e a prosperidade da
família.

Estudar as necessidades de uma família, o seu patrimônio e a forma como deveria administrar os bens,
constitui-se um dos objetos da disciplina Economia Doméstica. Aliado a isto, era ensinado a maneira como
uma dama deveria portar-se e cuidar daqueles que constituem o seu clã, pois:

Cada profissão possui sua técnica especializada. Por que somente a mãe de família, a
dona de casa, não se especializará na técnica e na ciência de uma das mais elevadas
e complexas funções sociais, qual a de formar e dirigir o seu lar, ser mãe e ser
esposa, estruturando o caráter dos homens e das mulheres que irão constituir a
sociedade de amanhã?
(SERRANO, 1954, p.11)

Com isso, infere-se que às mulheres era confiada a responsabilidade primordial de transmitir valores e
habilidades que fariam daqueles que passavam por tais orientações, membros bem-sucedidos e produtivos na
sociedade. Seriam elas, então, importantes colaboradoras na resolução de problemas sociais, já que as
mesmas, sobretudo como mães, encaminhariam moralmente os cidadãos do amanhã.
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CORPO DOCENTE DA DISCIPLINA ECONOMIA DOMÉSTICA

Os primeiros lentes do Atheneu Sergipense se tornaram funcionários daquela instituição graças ao prestígio
adquirido na sociedade, que lhes rendeu o convite do então presidente da província para exercer as funções
de professor das cadeiras criadas, quando da criação do Atheneu em 1870. No entanto, os demais docentes
deveriam adentrar naquela “Casa de Educação Literária” por meio de concursos abertos para matérias
específicas, podendo depois ser remanejados ou não.

O provimento das primeiras cadeiras do Atheneu Sergipense foi feito pelo Governo,
[...] foram selecionados para as devidas cadeiras lentes que traziam em suas vidas
anteriores experiências de magistério, conhecidos e respeitados pela sociedade. [...]
As demais cadeiras e vagas que surgissem depois só poderiam ser preenchidas por
concurso público. (ALVES, 2005, p.58)

Com a inclusão de Economia Doméstica e outras disciplinas no currículo, fez necessário então a realização de
concursos para prover tais cadeiras. Em 24 de Março de 1944, é divulgado no Diário Oficial do Estado de
Sergipe, o edital de concurso para Professores Contratados de diversas matérias, o que pode ser observado
na transcrição do mesmo:

Acham-se abertas, na Secretaria deste Colégio, até o dia 4 de abril próximo, inscrições para a prova de
habilitação para admissão como professor contratado das seguintes disciplinas: Matemática, Física, História,
História do Brasil, Português, Latim, Geografia, Geografia Geral, Espanhol, Trabalhos Manuais e Economia
Doméstica (Diário Oficial do Estado de Sergipe – Jan/Mar de 1944)

Para ser habilitado, o candidato – que teria até o dia 04 de abril para efetuar inscrição - deveria ter
nacionalidade brasileira, ser maior de 21 anos e obter nota entre 5,0 e 10,0 nas provas, estas realizadas em
duas etapas – uma escrita e outra didática. Na primeira, eram resolvidas questões sobre o assunto da referida
cadeira. Já na última, o candidato deveria apresentar um assunto do programa da matéria, escolhido no dia
anterior, mediante banca examinadora designada pelo diretor da instituição.

Por meio da Portaria nº. 116 foram convocadas para compor a banca examinadora da cadeira de Economia
Doméstica, as professoras Cecília de Oliveira Maia, Ana Araújo Souza, e Dalva Bonfim Campos, sendo esta
substituída por Eudóxia de Oliveira Sampaio por motivos de saúde.

As provas foram marcadas para o dia 22 de Abril do ano em curso, mas depois transferidas para 26 do
mesmo mês. O resultado da avaliação para o exercício do magistério na disciplina aqui estudada, foi
divulgado aos dez dias do mês seguinte à realização das provas, sendo aprovadas as candidatas Ester de
Aquino Vasconcelos, com média 9,1 e Anita de Novaes Mendonça, que obteve média 9,0. Esta foi nomeada
professora de Economia Doméstica de turmas diversas em 27 do mesmo mês do resultado.

No ano de 1944, a professora Ester era a responsável pelos conteúdos da matéria na turma 3ª série B, a qual
estava composta por 35 alunas. No ano seguinte, as discentes da 4ª série B, apenas 16, recebiam lições de
Economia Doméstica de Anita Mendonça, que era responsável também pela passagem dos mesmos conteúdos
em 1946, agora em duas classes: a 3ª série E (29 moças) e a 4ª série C (39 estudantes). As 37 meninas que
frequentavam a 3ª série C de 1947 e suas 33 contemporâneas da 4ª série D, também aprenderam os
“deveres de uma senhora” com Anita, a qual repetiu seus ensinamentos no ano posterior às 35 aprendizes da
3ª série D. Esta mesma classe, preenchida com 30 educandas em 1949, tem como professora desta parte de
conhecimento, Ester Vasconcelos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Pôde-se perceber que Economia Doméstica não era uma disciplina voltada apenas para o ensino da “arte de
administrar uma casa”, como sugere sua denominação. A este saber eram aliadas lições referentes às
questões morais, que se constituíam no centro das atenções de formadores femininos, visto que “para que se
desenvolvam perfeitamente as suas faculdades morais, intelectuais e físicas, é necessário que o indivíduo
encontre no lar a base solidamente assentada” (SERRANO, 1954, p.20).

Além disso, constatou-se também que as docentes que ministravam as aulas daquela disciplina ingressaram
no Atheneu Sergipense após serem aprovadas em provas prática e teórica. Percebe-se ainda que no período
estudado, a cadeira foi composta por apenas duas professoras, as quais ficavam responsáveis tanto pelas
turmas femininas das 3ª e 4ª séries do primeiro ciclo do curso ginasial, quanto por aquelas que frequentavam
os cursos clássico ou científico.

Infere-se ainda que as professoras exerciam grande influência na formação das jovens de então, uma vez que
as lições que estas aprenderiam, aliadas à forma como lhes eram ensinadas seriam o “alicerce” do seu
desempenho como dona de casa, esposa e mãe.
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06/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_disciplina_economia_domestica_e_sua_relacao_com_a_educacao_femi.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.7-9,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



Boletins de Notas (1944 a 1949)

Cadernetas de Aulas das turmas da 3ª Série do Curso Ginasial (1944 a 1949)

Cadernetas de Aulas das turmas da 4ª Série do Curso Ginasial (1944 a 1949)

Cadernetas de Aulas das turmas femininas do Curso Clássico (1944 a 1949)

Diário Oficial do Estado de Sergipe, 26 de Março de 1944

Diário Oficial do Estado de Sergipe, 28 de Março de 1944

Diário Oficial do Estado de Sergipe, 10 de Abril de 1944

Diário Oficial do Estado de Sergipe, 27 de Abril de 1944

Livro de Atas

Livro de Assentamento de Funcionários do Atheneu Sergipense

Livro de Recorte de Jornais (1942-1944)

[1] Pós Graduanda em Didática e Metodologia do Ensino Superior pela Faculdade São Luís de França.
Licenciada em História pela Universidade Federal de Sergipe. Atualmente trabalha como professora do Ensino
Fundamental maior na rede Sesi/SE. Membro do Grupo de Pesquisa Disciplinas Escolares: História, Ensino,
Aprendizagem. Email:sayonaralmeida@hotmail.com
[2] Embora utilize neste trabalho o nome Atheneu Sergipense, ressalvo que ao longo dos anos, segundo Alves
(2005), este estabelecimento de ensino teve outras denominações, entre elas: Lyceu Secundário de Sergipe
(1881), Atheneu Pedro II (1925), Colégio de Sergipe (1942), Colégio Estadual de Sergipe (1943), entre
outras.
[3] A "Escola dos Annales" foi um movimento inovador que surgiu na França, no início do século XX, dando
origem ao que conhecemos hoje de Nova História. Seus principais representantes foram Marc Bloch, Lucien
Febvre, Jacques Le Goff, Fernand Braudel, Pierre Chaunu, Georges Duby e Emmanuel Le Roy Ladurie.
Segundo Peter Burke (1992, p. 12) historiador inglês, “os historiadores tradicionais pensam na história como
essencialmente uma narrativa dos acontecimentos, enquanto a nova história está mais preocupada com a
análise das estruturas."
[4] O Centro de Educação e Memória do Atheneu Sergipense (CEMAS) é um projeto de pesquisa, de natureza
acadêmica, social e cultural, desenvolvido pela Professora Doutora Eva Maria Siqueira Alves e teve suas
atividades iniciadas no ano de 2005 com a colaboração financeira da Fundação de apoio à Pesquisa e à
Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (FAPITEC-SE), até o ano de 2007. A pesquisa continua em
desenvolvimento, no momento por aprovação do edital N. 01/2008/PROEX/MEC/CULTURA Seu principal
objetivo consiste na preservação das fontes documentais produzidas pelo Atheneu Sergipense no período de
1870 a 1950. Pertencem ao arquivo documentos de grande importância como: atas, cadernetas, livros de
correspondências, atos de portaria, livro de matriculas, entre outros.
[5] O recorte temporal justifica-se por ser 1944 o ano de inserção da matéria no currículo das estudantes do
Atheneu Sergipense, cessando em 1949 quando concluía-se o primeiro ciclo do Curso Ginasial da referida
instituição.
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