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Resumo: 

O que é ser uma boa mulher? Saber cozinhar, se portar na sociedade como digna e respeitada, 

ser fiel e obediente ao marido e ser cuidadora do lar e da família? Entre os anos de 1963 e 1965, 

na cidade de Ibicaraí, região sul cacaueira da Bahia, houve o funcionamento da Escola 

Doméstica Joana D’Arc, com o objetivo de ofertar cursos gratuitos e de diversos níveis de 

Marcenaria para o público masculino, e de Culinária, Corte e Costura e Artes Plásticas para o 

público feminino. As “Escolas Domésticas” ensinavam tarefas e ofereciam preparação para as 

“futuras donas de casa” e aperfeiçoamento para aquelas que já o fossem. As aulas para o público 

feminino eram geralmente ministradas por mulheres consideradas ilustres e letradas, 

pertencentes à elite e aristocracia da época. O período de funcionamento dessas instituições 

corresponde ao que antecede o golpe militar de 1964, estendendo-se até 1965, e reflete os 

anseios de uma sociedade conservadora que trazia em seu bojo social o discurso de defesa 

idealizada de família, mulher e comportamento social. Como podemos observar, os processos 

educacionais, bem como seu modo de instrução e escrita marcaram a educação e a divisão de 

gênero por curso e função utilitário-social nas Escolas Domésticas. Nesse sentido, nosso objeto 

de análise se concentra sobre a escrita e, consequentemente, na discussão sobre os modelos 

educacionais para as mulheres que participavam de cursos de Culinária na referida escola, na 

tentativa de traçar o perfil desejado de egressas com essa formação. Desse modo, este estudo 

tem como objetivo a análise da prática de escrita, a partir das contribuições teóricas da História 

da Cultura Escrita (CASTILLO GÓMEZ, 2003; CHARTIER, 1991; PETRUCCI, 2003), tendo 

como fonte de análise o caderno de receitas, escrito durante o curso e pertencente a uma egressa, 

composto por 123 receitas. O caderno de receitas surge no Brasil, mais particularmente no fim 

do século XIX, período em que as mulheres passaram a ter mais acesso à escolarização e, dessa 

forma, puderam ser alfabetizadas. As receitas que antes constituíam uma tradição oral 

começaram, então, a ser registradas nos cadernos, representando a memória culinária de 

famílias que preparavam as mulheres para o casamento. A metodologia utilizada para a análise 

das receitas se baseia em estudos bibliográficos, fontes primárias e a pesquisa social. O corpus 

compilado para este estudo contempla 13 receitas culinárias, datadas do período de 04 de março 

a 28 de maio de 1963. Os resultados desta pesquisa mostraram que tratava-se de uma escrita 

aligeirada (uma vez que as receitas eram ditadas pela professora) e havia uma preocupação com 

o uso da norma culta da Língua Portuguesa e da organização retórica do texto. Além disso, 

identificamos que tratavam-se de receitas de origem europeia (tais como “Bôlo de Bacalhau”, 

“Camarão à Moda Viena”, etc.), totalmente descontextualizadas da cultura social local. 

Ademais, em todo o caderno foi possível observar uma menção aos custos das receitas, o que 

nos leva a crer que cabia a mulher o papel de gerenciadora das finanças do lar. A partir deste 

estudo, foi possível perceber que não cabe julgar e analisar a história das mulheres do passado 

sob o olhar do anacronismo histórico, mas sim, compreender o passado e ressignificar os 

processos de emancipação feminina que ainda estão em curso. 
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Resumo:  

Tendo em vista a inclusão da língua espanhola no currículo educacional do país no século XX, 

cabe, como objetivo principal desse trabalho, analisar todo desenvolvimento da educação 

linguística à época da Gramática da Língua espanhola de Antenor Nascentes. Não se limitando 

à análise desse segmento, buscou-se, então, por meio dos objetivos específicos: verificar como 

a língua espanhola foi trabalhada, durante os governos de Getúlio Vargas e João Goulart, nas 

escolas de educação básica; apresentar como o professor motivava seus alunos para que 

houvesse uma aprendizagem satisfatória da língua ensinada; mostrar como era o interesse dos 

alunos pelo idioma no decurso do século XX. 

No que concerne à metodologia, de acordo com o cenário educacional do país, no qual a 

educação linguística teve sua atuação como elemento principal, apresenta-se uma pesquisa de 

cunho histórico-bibliográfico com o propósito de exibir todo o percurso evolutivo da língua 

espanhola no Brasil. E para compor essa investigação, utiliza-se os textos de Bagno e Rangel, 

Dörnyei, Picanço e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 4024/61. 

Mesmo com a chegada dos imigrantes espanhóis, em meados do século XIX, a 

institucionalização da língua espanhola teve início somente após a abertura do concurso para a 

cátedra desse idioma, em 1919, no Colégio Pedro II. Por meio dessa seleção, o professor 

Antenor Nascentes iniciou sua carreira no magistério público. E, não se contendo apenas com 

o magistério, esse docente publica, em 1920, sua Gramática de Língua Espanhola para 

brasileiros. 

Em 1931, sob o governo de Getúlio Vargas, o ensino da língua espanhola é preterido dando 

lugar ao ensino de sua literatura. A partir desse ato político, o magistério do idioma não 

apresentava tanta relevância em sua completude, pois bastava apresentar, durante suas aulas, 

alguns textos literários que o ensino imediatamente estava sendo realizado. Já em 1942, o 

Ministro Gustavo Capanema, através de suas reformas educacionais, incluiu o ensino do 

espanhol, no currículo do colegial. Passando por várias mudanças, o ensino de idiomas obteve 

um maior prestígio após a Segunda Guerra Mundial, trazendo mudanças significativas para as 

décadas de 50 e de 60. 

A partir da LDB nº 4024/61, durante o governo de João Goulart, o ensino de língua estrangeira 

passou a ser considerado como disciplina complementar do núcleo comum/parte diversificada, 

devendo ser trabalhada conforme a realidade de cada unidade de ensino, cabendo ao Conselho 

Estadual de Educação resolver se deveria ser incluída ou não. Com isso, a língua inglesa passou 

a fazer parte do núcleo comum e a língua espanhola, da parte diversificada. (Picanço, 2003). 

O docente de língua espanhola tinha que ser motivador durante suas aulas, visto que a 

motivação era considerada como um elemento primordial no processo de ensino-aprendizagem 

de um idioma. Logo, as estratégias utilizadas pelos educadores podem ajudar na motivação dos 

alunos, pois esses recursos educacionais são referentes às influências motivacionais que são 

exercidas com o objetivo de alcançar os efeitos positivos e duradouros (Dörnyei, 2001, 28). 

Partindo dos resultados obtidos por meio de uma pesquisa histórico-bibliográfica, pôde-se 

analisar que os educandos pertencentes ao século XX puderam desenvolver, no que tange à 

língua espanhola, uma educação linguística que atravessou momentos de instabilidade devido 

às diferentes “políticas oficiais de ensino”. Portanto, não somente o espanhol, porém todas as 



disciplinas são importantes, principalmente na formação dos docentes que são capazes de 

proporcionar uma plena educação linguística aos seus discentes. (Bagno e Rangel, 2005). 

Por fim, mediante a investigação realizada, comprova-se que, para haja uma verdadeira 

educação linguística, o professor, como agente mediador e transformador, precisa, em suas 

aulas de língua estrangeira, motivar seus alunos de acordo com cada realidade apresentada em 

seu cenário educacional. 
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