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RESUMO

O presente artigo objetiva resgatar a gênese, as finalidades e o corpo docente da disciplina Economia
Doméstica no curso ginasial do Colégio Atheneu Sergipense entre os anos de 1944 a 1949. Bem como
compreender de que maneira a mesma contribuiu para formação das mulheres daquele período. A pesquisa
far-se-á por meio de bibliografia específica e fontes arquivadas no Centro de Educação e Memória do Atheneu
Sergipense (CEMAS), sobretudo, cadernetas e boletins correspondentes à década de 1940.

Palavras-Chave: História das Disciplinas – Economia Doméstica – Atheneu Sergipense.

ABSTRACT

This article aims to rescue the genesis, aims and faculty discipline of Home Economics in junior high school of
the College Atheneu Sergipense between the years 1944-1949. Well as understand how it contributed to the
training of women of that period. The research will be done by means of specific literature and archived at the
Center for Education and Memory Atheneu Sergipense (CEMAS), mainly books and newsletters sources
corresponding to the 1940s
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INTRODUÇÃO

É que o Ensino Secundário se destina à preparação das individualidades condutoras,
isto é, dos homens que deverão assumir as responsabilidades maiores dentro da
sociedade e da nação, dos homens portadores das concepções e atitudes espirituais
que é preciso infundir nas massas, que é preciso tornar habituais entre o povo. Ele
deve ser, por isto, um ensino patriótico por excelência, e patriótico no sentido mais
alto da palavra, isto é, um ensino capaz de dar aos adolescentes a compreensão da
continuidades histórica da pátria, a compreensão dos problemas e das necessidades,
da missão e dos ideais de nação, e bem assim dos perigos que a acompanhem,
cerquem ou ameacem, um ensino capaz, além disto, de criar, no espírito das
gerações novas, a consequência da responsabilidade diante dos valores da pátria, a
sua independência, a sua ordem, o seu destino. (Motivos de Capanema, Apud
Ribeiro, 2006).

Em meio às reformas do governo Vargas, destaca-se a atenção dada à educação, tendo em vista que era
necessário adequá-la ao novo quadro político, econômico e social do Brasil. As transformações advindas dos
ideários da década de 1930 que adentraram os anos posteriores, tais como a industrialização do país, o
crescimento urbano e, consequentemente, o aumento do número de pessoas em busca de instrução,
sobretudo secundária, fizeram com que se percebesse que o modelo educacional vigente não supria mais as
necessidades da população. Assim, pretendia-se modificar a sociedade por meio da educação.

Em 1931, essas mudanças têm início com a Reforma Francisco Campos. No entanto, segundo Nunes (1999),
essa reforma “[...] com o aspecto de cultura geral, sem flexibilidade entre os diversos ramos do ensino
médio, não satisfazia à mobilidade social que se processava no país” (NUNES, 1999, p.100). Deste modo,
após esse desajuste, em 1942, o então ministro da Educação Gustavo Capanema, promulga a 09 de Abril, a
Lei Orgânica do Ensino Secundário, cuja finalidade maior está expressa em um dos motivos publicados pelo
ministro após a divulgação da referida lei: a formação do caráter do indivíduo, enfatizando para tanto, as
humanidades.

Com a reforma de Capanema, o Curso Ginasial passa a ser dividido em dois ciclos: o primeiro, feito em quatro
anos e o segundo em três, sendo que neste último período, o aluno poderia optar pelo curso Clássico, com
ênfase nas humanidades ou o Científico, que dava prioridade às ciências.

O currículo também sofreu alterações: disciplinas foram suprimidas e outras incorporadas aos conteúdos de
ensino dos estabelecimentos equiparados ao Colégio Pedro II. Comungando da ideia de Apple, nota-se que:

O currículo nunca é apenas um conjunto neutro de conhecimentos, que de algum
modo aparece nos textos e nas salas de aula de uma nação. Ele é sempre parte de
uma tradição seletiva, resultado da seleção de alguém, da visão de algum grupo
acerca do que seja conhecimento legítimo. É produto das tensões, conflitos e
concessões culturais e econômicas que organizam e desorganizam um povo (APPLE,
2005b, p.59).

Assim, as disciplinas escolares também não são incluídas no currículo aleatoriamente, tampouco seus
conteúdos são “naturais”. Elas possuem finalidades e funções específicas, são direcionadas a um determinado
público.
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A presença de cada uma das disciplinas escolares no currículo, sua obrigatoriedade
ou sua condição de conteúdo opcional e, ainda, seu reconhecimento legitimado por
intermédio da escola, não se restringe a problemas epistemológicos ou didáticos,
mas articula-se ao papel político que cada um desses saberes desempenha ou tende
a desempenhar, dependendo da conjuntura escolar. (BITTENCOURT, 2003, p.10.)

O funcionamento das matérias escolares depende ainda, segundo André Chervel, dos sucessos alcançados na
formação dos alunos, sua eficácia no cumprimento das finalidades impostas, além da fidelidade aos objetivos,
métodos experimentados, progressões sem choques, manuais adequados e professores tanto mais
experimentados, quanto reproduzem com seus alunos a didática que os formou em seus anos de juventude,
além do consenso entre escola e sociedade, professores e alunos (CHERVEL, 1990, p.198).

É com a intenção de atender ao público feminino que frequentava as escolas secundárias na década de 1940,
que a disciplina escolar Economia Doméstica é introduzida nos planos de ensino daqueles estabelecimentos,
começando a ser ensinada no Colégio Atheneu Sergipense[2] a partir de 1944.

Dialogando com documentos arquivados no Centro de Educação e Memória do Atheneu Sergipense
(CEMAS)[3], o presente trabalho, além de analisar as finalidades, a gênese e a função dessa disciplina,
investiga o corpo docente que compunha aquela cadeira, a forma de ingresso na mesma e as contribuições
dadas à formação das alunas entre os anos de 1944 e 1949. Para tanto, utilizaremos de um aporte teórico
ligado à Nova História Cultural e à História das Disciplinas Escolares.

ECONOMIA DOMÉSTICA E A
FORMAÇÃO DE BOAS ESPOSAS-MÃES

Ainda nos anos iniciais do século XX clamava-se por uma educação voltada mais para a formação do
indivíduo, sobretudo no que se refere aos ensinamentos destinados às moças. Alves (2006), analisando a
obra do professor Baltazar de Araújo Góes -“Pedagogia - Apostillas de Pedagogia - precedidas de algumas
noções de Psychologia colhida de bons mestres” lembra-nos a defesa argumentada pelo autor quanto aos
ensinamentos Morais, aqueles que deviam ser ministrados primeiro na família e depois na escola:

A verdadeira, a solida educação moral tem por berço o berço da creança; cresce
com ella; guia o homem na senda da vida; e leva-o ao tumulo cercado das bençãos
dos coévos e, porventura, conquista para memoria a veneração e o respeito dos
pósteros (GOES, 1904, apud Alves, 2006, p.6).

Também na década de 1940, as mulheres deveriam ter doses pequenas de instrução, uma vez que o objetivo
principal era torná-las pessoas com bons princípios, tanto como donas de casa, quanto como boas mães e
esposas e não intelectuais. Para atender a este requisito, foram introduzidas, a partir de 1942, matérias de
ensino com conteúdos essencialmente humanísticos e outras voltadas para a moral e os bons costumes, entre
estas, Economia Doméstica.

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;
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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 art. 25, Título III, do Decreto-Lei n. 4244 – de 09 de Abril de 1942 (Lei Orgânica do Ensino Secundário
idealizada pelo então Ministro da Educação Gustavo Capanema), estabelece a inclusão na terceira e na quarta
séries ocupadas por mulheres[4] do curso Ginasial e em todas as séries dos cursos Clássico e Científico, o
ensino da disciplina Economia Doméstica, cujos programas visavam a natureza da personalidade feminina e a
missão da mulher dentro da casa. Ou seja, a matéria instruía as educandas para exercerem funções como
cuidados com a família e decorações do lar, ao mesmo tempo em que difundia o ensino básico entre as
mesmas.

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)

A Educação, segundo esse regulamento, 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.

Estudar as necessidades de uma família, o seu patrimônio e a forma como deveria administrar os bens,
constitui-se em um dos objetos da Economia Doméstica. Aliado a isto, é ensinado a maneira como uma dama
deve 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 espôsa, estruturando o caráter dos homens e das mulheres que irão constituir a
sociedade de amanhã?
(SERRANO, 1954, p.11)

Ainda de acordo com Isabel Serrano, em seu livro Noções de Economia Doméstica, na 3ª série do curso
Ginasial, o programa oficial das estudantes desta matéria era composto por assuntos como: a manutenção da
harmonia da família; organizar a casa, tornando-a um ambiente confortável, através da ordem, adequação e
estética; como cuidar das roupas; noções de corte e costura (que lhes seriam úteis também na avaliação de
tecidos); escolher o enxoval, preparar mesas.

Estudavam também as espécies e as funções dos diferentes tipos de alimentos - se eram glicídios, lipídios ou
protídeos, a origem e o preparo geral dos alimentos, como usá-los, a quantidade (de acordo com a dieta), o
horário das refeições, a alimentação escolar – ensinando às mães os cuidados com o cardápio ao preparar
merenda das crianças, preocupando-se, sobretudo com o teor nutritivo dos mantimentos – além de
aconselhar às futuras donas de casa a aprenderem boas receitas.

Já na 4ª série, os conteúdos estavam voltados para a Contabilidade Doméstica, a fim de obter o equilíbrio
financeiro da casa; as relações no lar, que focava questões relativas à privacidade, relações sociais como
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casamento, batizados, noivados ou o comportamento em casos eventuais de doença ou morte; Noções de
Puericultura; Noções de Enfermagem e Noções de Serviço Social. Depois de aprender as ações sociais que
lhes cabia nas atividades domésticas, a mulher poderia pô-las em prática no Serviço Social, contribuindo para
uma relação entre os seres humanos além do seu espaço pessoal.

Conforme a autora supracitada, “É o espírito feminino que maior influência pode exercer a favor da
solidariedade social. ” (SERRANO, 1954). Assim, as mulheres exerceriam papel fundamental e indispensável
no tocante à solidariedade social. Para isso, estudavam como poderiam colocar em prática tal atividade (os
meios e as formas).

Então, para que as alunas do Atheneu Sergipense pudessem aprender as lições expostas acima, fazia-se
necessário a contratação de um professorado apto a ensiná-las.

O CORPO DOCENTE DA DISCIPLINA
DE ECONOMIA DOMÉSTICA NO
ATHENEU SERGIPENSE

Os primeiros lentes do Atheneu Sergipense se tornaram funcionários daquela instituição em virtude do
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-se 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
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Português Latim

Geografia

Geografia Geral

Espanhol

Trabalhos Manuais

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

Mediante as análises feitas até o momento, já que esta é uma pesquisa ainda em andamento, pois faz parte
de um trabalho de conclusão de curso que está ainda em vias de ser finalizado, 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.
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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.

FONTES CONSULTADAS

Boletins de Exames de Habilitação (1944)

Caderneta de Notas das 3ª e 4ª séries do Curso Ginasial do Atheneu Sergipense (1944-1949)

Livro de Assentamento de Funcionários

Livro de Cópias de Ofício (1944)

Livro de Recortes de Jornais com notícias do Atheneu Sergipense (1942 – 1944) Diário Oficial do Estado de
Sergipe – janeiro-março de 1944. Diário Oficial do Estado de Sergipe – abril de 1944.

LEGISLAÇÃO

BRASIL, Decreto-Lei nº. 5.452, de 9 de Abril de 1942. Rio de Janeiro, 09 de Abril de 1942, 121º da
Independência e 54º da República.
Disponível em:
<http://
www.
soleis.adv.br
> .
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(1942) e Colégio Estadual de Sergipe (1943), conforme ALVES (2005). No entanto, para melhor
compreensão, convencionamos chamar este estabelecimento ao longo do trabalho de “Colégio Atheneu
Sergipense”.
[3] 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
[4] Segundo a Lei nº. 4244, as turmas masculinas e femininas deveriam ser separadas. Só a partir de
1945 o primeiro ciclo do Curso Ginasial será misto.
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