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RESUMO
A disciplina Economia Doméstica sofreu diversas transformações ao longo dos anos. Inicialmente elaborada
com o intuito de profissionalizar as mulheres, ganhou contornos extremamente machistas, mas condizentes
com o modelo social patriarcal em que estava inserida. É evidente que, em meios às mudanças culturais e
avanços feministas no sentido de igualdade entre homens e mulheres, a disciplina ficou, por muito tempo,
relegada ao esquecimento. Ocorre que, com o advento da globalização a disciplina Economia Doméstica
assume papel mais renovador, introduzindo noções de ciências econômicas, psicologias, entre outros,
tornando-a atrativa, não só para homens como para mulheres. O objetivo geral proposto por este artigo é
cotejar a influência da disciplina “Economia Doméstica” formação da mulher, da escola normal até os dias
atuais.
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ABSTRACT

The call domestic economy has undergone several transformations over the years. Initially developed in order
to professionalize women gained extremely sexist, but consistent with the contours patriarchal social model in
which it was inserted. Clearly, the cultural changes in media and feminist progress towards equality between
men and women, the discipline was, long relegated to oblivion. It happens that, with the advent of
globalization the domestic economy takes over renovating role, introducing notions of economics, psychology,
among others, which made it interesting again, not only for men and for women. The overall objective of this
article is proposed by collating the influence of discipline "Domestic Economy" training of women, the normal
school until today.
Keywords: Home Economics. Social Change.Woman.
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1 INTRODUÇÃO

Durante muitos anos, a mulher caracterizada pela sua capacidade de administrar o lar e educar seus filhos,
que SAVIANE (2006) trouxe, em O Legado Educacional do Século XX no Brasil, como “a destinação
vocacionada feminina para a educar a infância”. A formação intelectual era limitada ao mínimo necessário
para atender às expectativas de seus pais e maridos. A exceção era aberta para poucas famílias, cujas filhas
orgulhosamente frequentavam as chamadas escolas normais. Ressalta-se, no entanto, que as disciplinas
lecionadas eram comprometidas com a garantia do comportamento dócil e educado exigido para um bom
casamento.
Neste contexto, a disciplina “Economia Doméstica”, cujo pressuposto inicial era auxiliar a mulher no ingresso
do mercado de trabalho que lhe era permitido na época, na realidade as limitava ainda mais, pois funcionava
como um guia de comportamento adequado da esposa, ensinando-lhe como ser boa dona de casa, cozinhar,
educar filhos, lições de etiqueta, entre outros temas relacionados.
É evidente que, associada ao cenário social e a fatores históricos patriarcais, o conteúdo da disciplina, se não
era determinante para submissão feminina, reduzia, e muito, sua capacidade de reação ao poder limitante da
sociedade machista vigente: Segundo Saviane (2006), o modelo de mulher ideal do início do séc. XX vem de
uma concepção cristã e social de ser abnegado e casto, desqualificado em sentido político, intelectual e
profissional. Isso foi determinante para a definição da disciplina doméstica em um modelo conservador que
cerceava a mulher a condição de serva do lar.
Contudo, embora a situação tenha se perdurado por décadas, as oscilações econômicas e o advento da
Segunda Guerra Mundial, transformaram o seio social, fazendo surgir diversos movimentos entre as minorias.
O feminismo alterou a concepção da mulher como objeto valioso para o lar, transmutando-a para o ser que
efetivamente podia ser econômica e socialmente ativo. Nas décadas de 60 e 70, o movimento feminista
cresceu de tal modo que rompeu com uma estrutura secular representando uma modificação profunda nas
relações interpessoais na coletividade, uma inversão de uma ordem injustas considerada imutável (SAVIANE,
2006).
O ingresso maciço da mulher no mercado de trabalho, deslocou-a da percepção da dona de casa para a
provedora do lar. Vale mencionar, que a “economia doméstica” continuava a desempenhar forte influência na
formação feminina, mas com uma nova conotação, que era a de auxiliá-la a administrar sua dupla jornada de
trabalho.
Contudo, com passar do tempo, a matéria foi esquecida e até mesmo abortada da grade curricular. E
permaneceu por muito tempo, sendo lembrada somente pelas normalistas, que a viam como um ótimo
manual para manter a estabilidade de seu casamento. Todavia, o que se tem visto nos últimos anos, é o
retorno da matéria, inclusive a nível universitário. Ao se realizar buscas na internet, surgem dezenas de novos
“manuais” tratando do tema.
Nesta dinâmica de contínua mudança, surgem as questões que irão nortear este artigo: Qual o grau de
influência da disciplina “Economia Doméstica” na formação da mulher moderna, quando comparado à matéria
dada nas escolas normalistas?
O conteúdo da matéria foi alterado através dos anos ou a mulher mudou sua concepção sobre o tema?
Por que e como a chamada “economia doméstica” tem ressurgido como salvaguarda da entidade familiar para
muitas mulheres e homens?

Diante disso, o objetivo geral proposto por este artigo é cotejar a influência da disciplina “Economia
Doméstica” formação da mulher, da escola normal até os dias atuais e, como objetivos específicos: evidenciar
os fatores socioeconômicos e culturais que influenciaram no desenvolvimento da mulher como ser social;
caracterizar os diversos aspectos que permeiam a disciplina “Economia Doméstica”; traçar o novo perfil dado
à disciplina diante do moderno papel feminino na sociedade.
A resposta a estas questões dimensionará o novo contexto social em que a “economia do lar” vem
ressurgindo, esclarecendo os diversos aspectos envolvidos no tema. Assim, a justificativa para a realização
deste artigo emerge da contribuição social e histórica que ela pode trazer tanto para acadêmicos quanto para
sociedade em geral, uma vez que trará à tona as contribuições da disciplina tratada para formação da mulher
no decorrer dos últimos 70 anos.

23/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/ensino_da_economia_domestica_no_brasil_um_resgate_historico.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.2-6,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



2 FATORES SOCIOECONÔMICOS E CULTURAIS INFLUENCIADORES NO DESENVOLVIMENTO DA MULHER
COMO SER SOCIAL

Durante muitos anos, a educação foi baseada no gênero, e a educação feminina, relegada a segundo plano,
era limitada ao universo dos interesses de sua época (GALVÃO; LOPES, 2010).
Observa-se que somente no século XIX, com a feminização do catolicismo, o ensino para mulheres iniciou um
processo de regularização, mas sempre a margem da formação masculina. Afinal, a mulher deveria ser
vigiada e controlada para continuar a servir adequadamente a seu propósito social. No final da década de 30,
os manuais católicos eram, ainda, fundamentados em uma cultura recém saída da situação colonial (LOPES;
GALVÃO, 2005).
Vale mencionar que, durante este período, a educação feminina brasileira ficou muito restrita aos conventos
ou através de tutores a domicilio. Em 1827, no entanto, uma lei imperial criou a primeira escola onde se
separavam conteúdos curriculares diferenciados para meninos e meninas. A partir de então, inúmeras escolas
foram surgindo ao longo do tempo, com as mesmas características, observando-se, posteriormente, a
separação de escolas voltadas somente para mulheres (FREITAS, 2003, ARAUJO, FREITAS, LOPES, 2008). A
partir desse período, em meio a uma necessidade político econômica de democratização do ensino primário,
que foram criados cursos que preparassem mulheres para o professorado primário. O foco desses cursos, que
aconteciam nas escolas normais, eram jovens pobres e órfãs para esse tipo de trabalho (SAVIANE, 2006),
com isso, tem-se a criação de uma classe de profissionais que vai se dedicar exclusivamente ao trabalho
como professora, já que não tem um lar para cuidar, reforçando a ideia também de que a mulher é a
responsável pela educação infantil.
A Escola Normal era o centro de formação feminina em muitos lugares. Aberta para ambos os sexos, durante
muito tempo, somente as mulheres eram frequentadoras. Embora seu pressuposto fosse a formação
profissional de professoras, o Decreto Lei nº 218/1893, que regulamenta as disciplinas do curso da Escola
Normal, em seu artigo 265, elenca a matéria economia doméstica (SÃO PAULO, 1893). A caracterização
refletida desta disciplina pode ser observada a seguir.

3 ASPECTOS QUE PERMEIAM A DISCIPLINA ECONOMIA DOMÉSTICA E SEU NOVO PERFIL DIANTE DO
MODERNO PAPEL DA MULHER NA SOCIEDADE

Almeida (1998, p. 181) apud Ribeiro; Stentzler (2012) afirma que os manuais de Economia Doméstica tinham
o objetivo de aconselhar as mulheres sobre a higiene da habitação, arrumação da casa, conservação das
roupas, preparação de alimentos, contabilidade doméstica, conselhos acerca da educação da prole, entre
outros elementos formadores da boa dona de casa.
Na verdade, está disciplina opunha-se aos preceitos criadores da Escola Normal, ensinando à mulher como
ser boa dona de casa e não uma pessoa independente que poderia ter uma vida profissional segura. Vale
mencionar, que o papel desta disciplina na formação feminina era tão contundente que ela era ministrada nos
três primeiros anos do curso normal, concretizando-se na elaboração do manual da boa dona de casa.
Observa-se que estes manuais deixavam claros os papeis do homem como provedor das necessidades da
família e da mulher como responsável pelo zelo e bem estar da mesma (GRAÇA, 2010). Dessa forma, a
disciplina de economia doméstica da forma como era ministrada contribui para a submissão da mulher e seu
papel passivo diante da sociedade machista da época.
No âmbito mundial, Estados Unidos (E.U.A) e Europa viviam no início dos anos 60, uma manifestação intensa
pela luta das mulheres – o movimento feminista. Conforme explana Cavalcanti (2008), o episódio que marcou
o movimento feminista foi a queima dos sutiãs, momento histórico onde as mulheres engajadas no
movimento Wolman’s Liberation Moviment dos E.UA queriam pôr fogo em objetos com sutiãs e outros
acessórios femininos que representam a indução de uma ditadura da beleza, durante o concurso de Miss
American. A tentativa das feministas não foi consolidada, pois o fato do local do concurso não ser um espaço
público dificultou a realização do ato. Mesmo não tendo sido concretizado à queima de acessórios conforme
pretendido, esse episódio atingiu proporções mundiais, influenciando as mulheres na busca da liberdade
feminina.
Influenciadas pelos ideais europeus e norte americanos, surgiram no Brasil, no início da década de 60, as
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primeiras organizações dispostas a lutar pelos direitos femininos. Mas foi somente nos 70 que o movimento se
fortaleceu e ganhou destaque no país. Segundo Goldenberg (2001): “Os anos 70 marcaram uma reviravolta
no movimento feminista, que passou a colocar como um dos eixos da sua luta a questão da relação
homem-mulher e a necessidade de reformulação dos padrões sexuais vigentes.”
É evidente que este cenário era potencializado pelo contexto histórico e social em que estava inserido. A
estabilidade social dos anos 50 cedia lugar assim a um período de crise cultural e de turbulência política que
se inicia ao final dos anos 60, e se prolonga até meados da década de 70 (NOGUEIRA, 1990). Tanto assim
que, nos anos 60 e 70, no Brasil, com o crescimento do movimento feminista, que preconizava o ideal de
igualdade de direitos entre homens e mulheres, foi que surgiram algumas alterações sociais neste sentido.
Embora inicialmente o país tenha sido pouco receptivo, o movimento ganhou força, abrindo o mercado de
trabalho até então exclusivo para os homens e repercutindo nas pesquisas acadêmicas, principalmente no
campo das ciências sociais e humanas (GALVÃO; LOPES, 2010). “O século XX também viu surgir as primeiras
manifestações femininas no plano político e ideológico, reivindicando educação, instrução e privilégios sociais,
como trabalho e profissão além do direito a voto” (SAVIANE, 2006, p. 79).
Neste novo contexto, a disciplina “Economia Doméstica” passou a ser visualizada como uma forma retrógrada
de manter as mulheres na rédea, sendo, portanto, inevitável a instalação de um sentimento de contragosto
em frequentá-la. Em razão disso, e das conquistas recorrentes da mulher junto ao mercado de trabalho, a
disciplina foi excluída da grade curricular por muito tempo.
Nos últimos anos, observou-se o ressurgimento da matéria, com uma nova roupagem: a de ciência
econômica. Agora a nível universitário, a economia doméstica visa “educar, orientar, pesquisar e entender
conhecimentos aplicáveis a uma vida saudável, mais conveniente e mais agradável, aumentando os potenciais
de conhecimento humano, melhorando as condições de vida no âmbito da família e da comunidade”
(OLIVEIRA, 2006).
É evidente que as mudanças sociais das últimas décadas, principalmente com o advento da globalização, fez
com que a disciplina Economia Doméstica deixasse de ser disciplina para evoluir a curso de graduação,
permeada de novas matérias, fazendo renascer o interesse, agora de homens e mulheres, sobre os temas
que aborda.

4 CONCLUSÃO

Diante do cenário apresentado ao longo deste artigo, fica evidente que tanto a disciplina quanto a perfil da
mulher sofreu diversas transformações ao longo dos anos. A mulher, mais atuante e altamente
intelectualizada, assume funções que antes eram somente reservadas aos homens.
Na verdade a área de atuação feminina já é tão ampla quanto a de homens, não se admitindo, por isso
mesmo, discriminações que releguem à passividade do lar, como no passado. É evidente que, para não ser
extinta como outras disciplinas do passado, a economia doméstica teve que se adequar a nova realidade
social, reestruturando seus conteúdos. Com a adaptação da disciplina Economia Doméstica, esta passou a ser
buscada rotineiramente por ambos os sexos.
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