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Introdução 

 

De que forma, as mulheres se apropriavam das normas e regras expostas nos manuais 

de Economia Doméstica na década de 1950? Partindo dessa problemática, buscamos analisar 

quais eram as instruções contidas nos Manuais utilizados nos Cursos de Economia Doméstica, 

da sociedade feminina dos Anos Dourados. Para tal perspectiva, desenvolveu-se uma pesquisa 

qualitativa orientada pelos pressupostos da Nova História Cultural tomando como fontes três 

manuais de Economia Doméstica. O referencial teórico escolhido foi Motta (2012), Pinsky 

(2014), Arend (2012), Rago (2012), dentre outros autores. Nesse sentido, apesar do discurso 

da sociedade ser de modernização, os manuais traziam em suas páginas, escritas e fotografias 

que reforçavam o papel da mulher como mantenedora do lar, numa ambiguidade de uma 

educação moderna, mas ao mesmo tempo, conservadora. Esses manuais foram instrumentos 

de controle do comportamento das mulheres na década de 1950 no Brasil, e, ditavam como 

elas deveriam se comportar perante a sociedade. 

 

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

1950 

  

  Com a migração da população do campo para a cidade, a vida nos centros urbanos 

começa a ser mais agitada. Além do mais, os fatores econômicos fortemente influenciados 

pelo processo de industrialização e urbanização modificaram a vida das pessoas, mesmo que 

em algumas camadas, a exemplo das mulheres, essa mudança não tenha sido tão visível, mas 

de certa forma, houve uma alteração no cotidiano da população brasileira de meados do 
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século XX. O discurso era o de produção do trabalho e consumo, em uma sociedade pautada 

em crescimento e falácias de modernização. Era o período de mudanças. A imprensa 

anunciava aos quatro cantos do país a era do progresso, as novas oportunidades de educação 

para as mulheres, e de trabalho para os homens. 

Grandes acontecimentos históricos contribuíram para alargar o espaço da mulher na 

sociedade. Em escala mundial temos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial (1914-1918; 

1939-1945), que impulsionaram forçosamente a mulher a sair dos seus lares para cuidarem 

dos feridos nas guerras, assim como trabalharem nas tarefas de produção das fábricas de 

tecelagem, por exemplo. Importante destacar que: 

 

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 “à volta ao lar”, para cuidar dos “heróis 

cansados”... e lhes deixar os postos de trabalho. (MOTTA, 2012, p. 88, 

grifos da autora) 

 

 Na fala da autora acima, identifico claramente que, embora seja dada à mulher a 

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

desde sempre exerceu, o de cuidar dos homens), há a preocupação de não permitir grandes 

aberturas, “poder”. E, por isso, tratam logo de recolhê-la ao seu local de origem: o lar. Na 

prática, o que se via mesmo era a manutenção do papel da mulher como sujeito responsável 

por sustentar os padrões conservadores da família e a harmonia no lar. Continuavam a 

atribuir-lhe o dever de continuar propagando uma educação que mantivesse o modelo 

patriarcal, o que as definia como arquétipo ideal de feminilidade, de ser mulher, além disso, 

“as leis também enfatizam as imagens da mulher exclusiva ou prioritariamente dedicada ao lar 

e a procriação” (PINSKY, 2014, p. 18).  

Por outro lado, o contexto do processo de industrialização e modernização, 

forçosamente levava a mulher da camada pobre, 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 (ressaltando aqui a mulher pobre, 

as mulheres da categoria média e rica adentravam os espaços públicos por outros meios de 

trabalho, a exemplo do magistério, rara exceção de poucas mulheres pobres). Assim: 
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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 

outro, havia a necessidade de participação das mesmas no espaço público (mundo do trabalho 

urbano, pois na zona rural, as mulheres marginalizadas sempre trabalharam no campo para 

prover o sustento da família). Na esteira desse processo, uma série de reivindicações oriundas 

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

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

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

enfrentando grandes conflitos com os discursos conservadores, que a limitavam 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. 

As relações entre ambos vão ganhando nova forma diante de toda a conjuntura sócio-

histórico-política e econômica nas décadas de 1940 e 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.  

 

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 no que diz respeito à inserção feminina no espaço público, 

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

diversos “tipos” existentes na sociedade brasileira na metade do século XX. O comportamento 
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das mulheres denunciava o meio social ao 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 

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 da autora). 

 

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, continuaria consciente de 

que ser mulher era desempenhar com êxito o papel designado naturalmente: o de ser filha, 

esposa e mãe, resguardada ao lar. Os anos de 1950 continuam com o discurso de que mulher 

honesta era aquela que estava totalmente dedicada ao matrimônio e à maternidade. E, embora 

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

cultural e histórica por causa da industrialização, e mesmo a mulher tendo alcançado algumas 

conquistas, a exemplo do voto e o direito à escolarização, o pensamento continuava a ser um 

só: não afastá-la das lides domésticas: 

 

As distinções entre os papéis femininos e masculinos, entretanto, 

continuaram nítidas; a moral sexual diferenciada permanecia forte e o 

trabalho da mulher, ainda que cada vez mais comum, era cercado de 

preconceitos e visto como subsidiário ao trabalho do homem, o “chefe da 

casa”. Se o Brasil acompanhou, à sua maneira, as tendências internacionais 

de modernização e de emancipação feminina _ impulsionadas com a 

participação das mulheres no esforço de guerra e reforçadas pelo 

desenvolvimento econômico - também foi influenciado pelas campanhas 

estrangeiras que, com o fim da guerra, passaram a pregar a volta das 

mulheres ao lar e aos valores tradicionais da sociedade. 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 Rural Doméstica, propagava através da 

educação, o papel da mulher, citado pela autora acima. Uma educação conservadora, mas que 

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

De certa forma, os Anos Dourados traziam uma impressão de liberdade, pois à mulher 

era dado “acesso” à vida pública, mas na verdade não poderia de forma alguma ser algo que a 

escandalizasse, tudo deveria estar pautado nos bons exemplos de uma moça que buscava 

acima de tudo o caminho vindouro do casamento. Isso não impedia que muitas delas 

burlassem as regras e fugissem dos padrões tradicionais exigidos pela sociedade. Nesse 

sentido: 

 

Tantas preocupações, regras e advertências não impediram que muitas 

moças, com maior ou menor ousadia, fugissem aos padrões estabelecidos. A 

vontade e a coragem de transgredir iam de fumar, ler coisas proibidas, 

explorar a sensualidade das roupas e penteados, investir no futuro 

profissional, discordar dos pais, a contestar secreta ou abertamente a moral 

sexual, chegando a abrir mão da virgindade - para viver prazeres eróticos 

muito além dos limites definidos (PINSKY, 2012, p. 622). 

 

 Trabalhar fora de casa para uma mulher da camada média ou rica era vergonhoso, 

então trataram logo de dar-lhe um espaço que a preservasse enquanto mulher de honra e de 

família. Durante a década de 1950, temos um modelo de comportamento a ser seguido pelas 

mulheres, práticas e regras a serem incorporadas, o natural dando espaço ao pedagógico, uma 

representação em construção que precisava legitimar-se. Portanto, qual a melhor maneira de 

não transgredir a moral e os bons costumes da mesma? Dando-lhe uma educação doméstica 

escolarizada. No tópico que se segue, é apresentado um trecho dos Manuais de Economia 

Doméstica, que discute o papel da mulher no orçamento familiar. 

 

2. O orçamento familiar, boas maneiras em sociedade e o serviço social: a “boa” 

dona de casa 

 

 Os manuais abordavam questões financeiras como condição fundamental para a 

felicidade e sintonia de um lar. Uma casa desestruturada financeiramente provocaria a total 

desarmonia entre um casal, na relação pais e filhos, e, outros membros da família. Eles não 

defendiam que a mulher deveria possuir dinheiro, mas administrar o salário do marido, que 

era o responsável pela manutenção da casa. Dessa forma: 
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Para que a vida no lar corra a contento, para que haja um perfeito equilíbrio 

financeiro, é preciso haver uma contabilidade doméstica. Essa contabilidade 

é necessária em qualquer situação financeira que se encontre a família, se é 

boa, para que seja cada vez melhor, se é má, para que a ajude a melhorar [...] 

A organização e execução da contabilidade doméstica cabe sempre à mulher, 

quer lhe seja entregue todo o dinheiro, ficando com o marido apenas uma 

quantia que êle acha necessária para as suas despesas, quer fique somente 

com a verba destinada às despesas caseiras, mas em qualquer caso o marido 

deve ter conhecimento de todo o movimento financeiro [...] A Caixa 

Econômica publicou um livrinho intitulado “Guia do Lar” e dedicado às 

futuras donas de casa, cujo modelo daremos adiante, que poderá ser de 

grande aproveitamento para a dona de casa na confecção do seu próprio livro 

[...] Cada família precisa estabelecer uma cota proporcional ao vencimento, 

para cada gasto exigido na manutenção da mesma [...] As cotas 

proporcionais devem obedecer a vários itens: a situação financeira e social 

da família, o local onde vive, o número de filhos e a idade dos mesmos e 

finalmente a ocupação do marido [...] Todo tempo que uma dona de casa 

tiver de folga, deve empregar em aprender qualquer coisa nova, um curso de 

costura, bordado, cozinha, pintura. Muita coisa nova a dona de casa poderá 

aprender dentro do próprio lar e com pequenas somas que se converterão 

mais tarde em grandes economias (Economia Doméstica, 1952, p. 93-99). 

Nada pode ser tão ameaçador para a felicidade conjugal, para a harmonia 

doméstica, quando o desiquilíbrio financeiro do mesmo [...] Cabe 

principalmente à mulher, zelar pelo equilíbrio do lar, por meio de gastos 

conscientes, de uma escrituração perfeita, de uma economia bem controlada 

para que o futuro dos filhos seja promissor e a harmonia doméstica seja 

perene [...] O tratamento entre os cônjuges é que irá influenciar 

sobremaneira na educação dos filhos e que dará o exemplo aos empregados 

da casa (Economia Doméstica, 1952, p. 138). 

 

 A fala acima simboliza um modelo de mulher, que mais uma vez, tem que se sacrificar 

para não ver seu lar desmoronar, não bastasse cuidar do marido, dos filhos, da casa, ela agora 

teria que ser responsável pelas finanças também, e, sob total controle do marido, pois tinha 

que prestar contas a ele dos gastos que fizesse. Sai de uma relação simbolicamente entre 

marido e mulher, para uma relação entre patrão e empregada. Para além disso, a ela não é 

dado o direito de ficar com quantias para gastos pessoais (pois este já é incluso nos gastos 

domésticos do lar), mas o esposo tem essa regalia, afinal ele é homem e pode tudo numa 

sociedade que o coloca como figura pública principal. O manual deixa explícito o quanto a 

mulher é indispensável no controle das finanças do seu lar, pois é ela quem governa a casa, 

quem sabe gastos e receitas. O homem confia essa tarefa totalmente à mulher, se algo vier a 

dar errado, será ela a responsável por tais falhas. Estes, por sua vez: 

 

[...] Entendiam que a mulher não deveria possuir dinheiro _ um objeto sujo, 

degradante e essencialmente masculino, portanto, contrário à sua natureza. A 

mulher deveria se restringir ao seu “espaço natural”, o lar, evitando toda 
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sorte de contato e atividade que pudesse atraí-la para o mundo público [...] 

(RAGO, 2012, p. 592, grifos da autora). 

 

Nesse sentido, era uma “confiança” limitada, na realidade só mais uma 

reponsabilidade para ela. Ela deveria ter sempre em casa um livro de orçamento e 

contabilidade, a fim de não ultrapassar o orçamento mensal: “todos os dias será escriturado o 

livro Caixa, pelo qual, em face do orçamento, se orientará a dona de casa” (Noções de 

Economia Doméstica, 1958, p. 145). 

Quanto às regras sociais, estas são bem definidas nos manuais, como conviver em 

sociedade, a partir de condutas guiadas por boas maneiras desde o nascimento até o 

falecimento de alguém. Faz-se importante mencionar que: 

 

Todos os seres humanos têm necessidade de um convívio social, de uma 

relação com seus semelhantes, por mais simples que seja a sua condição de 

vida. Seria impossível alguém isolar-se completamente de todos que o 

cercam tornando-se incomunicável, mesmo que êle não dependesse de 

qualquer pessoa acabaria por abalar o seu sistema nervoso. Todos nós temos 

necessidade de externarmos com alguém, confiarmos nossas inquietações, 

compartilharmos da felicidade ou da dôr alheia e esperamos o mesmo dos 

nossos semelhantes. Mas, para vivermos nessa sociedade, para mantermos 

essas relações sociais, precisamos conhecer algumas regras de como nos 

conduzirmos em determinadas ocasiões ou em face de qualquer 

acontecimento fora do comum. Algumas dessas regras nós vamos 

aprendendo desde pequenos, nas visitas aos aniversariantes, nas diversas 

festas infantis ou mesmo em casa, aprendendo corretamente como nos 

portarmos à mesa, como fazermos uso dos talheres, etc. O conhecimento, 

entretanto, de outras regras de boas maneiras vamos aprendendo com o 

decorrer dos anos (Economia Doméstica, 1952, p. 102-103). 

  

 Esse recorte do manual acima chama atenção para o processo de socialização e de 

determinações de regras sociais. Afinal, ninguém conseguiria viver isolado, e, a família, era a 

primeira instituição a ditar essas regras e facilitar esse convívio. As relações no lar deveriam 

ser na mais perfeita afetividade, para isso era indispensável conhecer todo o protocolo de boas 

maneiras e regras sociais: “a moça bem educada pratica, realmente, tôdas as virtudes que 

aparenta” (Noções de Economia Doméstica, 1958, p. 165). 

 A última unidade discute acerca da mulher e o serviço social, como um lado caridoso e 

espiritual que a mesma tem por “natureza”, ensinando como contribuir para um mundo 

“melhor”. Isto mostra que: 
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[...] se a solidariedade humana é qualidade inata no homem, ela é muito mais 

desenvolvida na mulher, a quem, como ouvi certa vez dizer, “Deus colocou 

o coração acima do cérebro”. Quando o “Criador” incubiu-a da sagrada 

missão da maternidade, deu-lhe, também, uma enorme capacidade de sofrer, 

perdoar e, sobretudo, maior espírito de caridade e talvez mais aguçada ainda 

a capacidade de descobrir, adivinhar o sofrimento alheio. Alma sensível, 

coração transbordante de amor, dedicação, carinho, a mulher será sempre, 

para melhor compreensão entre todos os sêres humanos, a grande inspiração 

divina, a intérprete perfeita das virtudes divinas: fé, esperança e caridade [...] 

Na vida da mulher, no seu mister de dona de casa, de mãe, de esposa, de 

mestra, de enfermeira, encontra ela ambiente favorável para, de maneira 

decisiva, concorrer para a formação de um mundo melhor. Como mãe, é a 

mulher a principal responsável pela perfeita formação física, espiritual e 

moral do filho, de modo a ser ulteriormente proveitoso aos seus semelhantes. 

Como esposa, é a mulher quem concorre decisivamente para que a vida da 

família seja perfeita, bem equilibrada e corra na mais perfeita harmonia para 

a garantia da sociedade. Como mestra, a mulher vai concorrer, ajudar na 

perfeita educação dos futuros componentes da sociedade, não só cultural 

como também moral [...] Em várias outras atividades poderíamos ressaltar a 

colaboração indispensável da mulher na sociedade, basta dizer que é ela a 

principal responsável pela formação dos dirigentes da Pátria (Economia 

Doméstica, 1952, p. 148-150). 

 Como era de se esperar, não poderiam apelar para outro artefato, se não o da religião, a 

comparação da mulher como ser divino ainda era inquestionável na sociedade da década de 

1950. Era uma forma de coagi-la a não ser influenciada pelas ideias de modernização 

(entendida aqui como liberdade) de um país que estava em processo civilizatório, o qual 

deveria dar respaldo a mulher para emancipá-la, mas, em vez disso, a mantinha presa a ideias 

retrógadas que não a afastasse da grande missão, que culturalmente, lhe fora atribuída. 

Maternidade, sofrer, perdoar, fazer caridade, eram “atributos” que a todo instante faziam 

questão de lembrar a mulher. Para que ela veio ao mundo? Para servir ao seu próximo, 

começando pelos deveres da sua casa, e, dando continuidade com serviços sociais com 

aqueles que mais necessitavam. A expressão do manual: “Deus colocou o coração acima do 

cérebro”, justificava-se em: “a medicina fundamentava essas concepções em bases científicas, 

mostrando que o crânio feminino, assim como toda a sua constituição biológica, fixava o 

destino da mulher: ser mãe e viver no lar, abnegadamente cuidando da família” (RAGO, 

2012, p. 592). 

 E, assim a sociedade ia usando argumentos para não emancipar a mulher, 

convencendo-a que esse era o seu verdadeiro papel, debaixo de sua família, e, em nenhum 

outro lugar que, a afastasse dessa árdua, mas, bela missão que lhe foi confiada. Portanto, o 

curso de Economia Doméstica, cumpria o seu papel diante desse contexto da década de 1950, 

e, não só em Bananeiras, mas em todo o país, propagava sim, uma educação moderna e 

conservadora. 
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Considerações finais 

 

 O Brasil de 1950 era um país que já havia passado por várias reformas educacionais, 

afim de sempre adequar o currículo aos interesses de uma pequena parcela da população: a 

camada dominante. Nessa perspectiva, inspirados em modelos europeus e norte-americanos 

de ensino, aposta em cursos domésticos escolarizados, com o discurso de que a mulher 

poderia contribuir para a “ordem e progresso” do país. Ela, que desde tempos remotos foi 

educada culturalmente para viver de sacrifício e doação ao que de mais precioso lhe foi 

confiado: a sua família. Não se opunha em viver em função do seu lar, principalmente quando 

isso implicava “ordens” divinas.  

Sua missão deveria ser cumprida sem questionamentos, pois acima de tudo, estava o 

amor pelos seus, discurso propagado pela Igreja Católica, que insistia em envolver-se nas 

questões da educação da mesma, e que lograva êxito, inculcando na mulher a comparação 

com Maria, a mãe de jesus. Para a sociedade, era cômodo a mulher continuar limitada as 

tarefas domésticas, com a responsabilidade de educar moralmente homens de amanhã, 

fazendo-a acreditar estar participando do processo de modernização do país. O que era bem 

contraditório, pois, se de um lado, afirmavam não ser a mulher capaz intelectualmente de 

assumir os espaços públicos, por que seria ela a responsável pelo futuro do país? 

Dessa forma, o Curso de Economia Doméstica no Brasil, foi criado para promover 

uma educação na qual o papel atribuído à mulher, a exemplo de mantenedora da ordem do lar, 

continuava a ser reforçado. Destinados as moças da elite, o curso a nível nacional, era para 

prepara-la “cientificamente” a assumir o controle orçamentário da sua casa, e isso incluía 

outras responsabilidades, como: organizar de maneira estética a casa, adquirir hábitos 

higiênicos (um dos elementos cruciais de uma sociedade moderna), aprender a conviver 

socialmente, a cuidar de maneira criteriosa dos filhos, do marido e do orçamento familiar 

(retirando essa grande responsabilidade do homem, caso falhasse, a culpa era somente dela). 

Para além disso, ainda era incumbida de desenvolver vários trabalhos sociais, demonstrando a 

caridade e amor que tinha pelos menos favorecidos. Mas a mulher pobre, foi convocada para 

esse projeto por quê? Porque alguém teria que suprir as necessidades da dona de casa da elite, 

e, seriam exatamente as mulheres das camadas populares. 

Para elas, o curso teria outro significado, seria para se profissionalizar, para aprender a 

desenvolver de maneira eficaz as tarefas doméstica como empregada, para servir de costureira 

para as moças de camada média e alta, para produzir trabalhos manuais e vender, a fim de 

conseguir ajudar na renda da família, que era insignificante. Porém o objetivo de mantê-la 
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vinculada as lides domésticas, era o mesmo para todas, independente do grupo social. 

Acontece que, a preocupação era não afastar do lar tanto a moça rica, quanto a pobre, 

consideradas de “boa família”, educadas desde cedo para cumprir na sociedade, papéis 

distintos dos homens. 

Escolarizar o doméstico era a única forma de dar uma conotação de educação 

científica ao curso, e, ao mesmo tempo reproduzir modelos de donas de casa comportadas e 

exemplares (moça rica), e, instruir a moça pobre: te instruo a manusear adequadamente a 

máquina (alusão a indústria), e tu produzes o vestido (alusão aos trabalhos de natureza 

feminina e ao ensino profissionalizante).  

 Isso só nos confirma mais uma vez, que, todo currículo vai estar atrelado aos 

interesses sociais, políticos e econômicos de uma dada época. E, foi assim no Brasil, numa via 

de mão dupla, em relação a educação da mulher dos Anos Dourados e dos Cursos de 

Economia Doméstica de uma maneira geral.  
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